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 | نعل و فورا اوتو كاع اسسل طن اواعدف سك |

 واعي ف« يوب عك دال |
 راع روب لونك فن ب

 2 نبدا سو سك عت
 وس 1 حراك اسكر جمس
 9 اه نري ل نص" ولاوعو ار ينس

 ظ / مريس زل 'قلاغض قيافرل تاب تيار

 ظ | «نيمابس لاء او 000

 ] ابلإ فصلو * ب (نعل "ناطر مز راد
 كيلا غال < . لاو ارب« ءاههبل الما د راكا

 راصلامالفو د اعلا نا مل
 ار تضمن تلد“ 1 ران
 | لنك ءلربنوا“ باريس را وسم

 | هيف ناو تح باول تكرس بن
 | سكري اعسدل قياوع ناب اوال نسا

 | تسع اوال الاه ىف يخ ين از نق اسيونع ِ
 0 1000 و سل عن نوع

 همس سمسم ع تمل دمج م ا اي ع لا تح ل ل ل عسل

 : قاع

٠ 



5 : 

 | يقل رم سالت فرص( مورؤلاو تاكو الار و اهسو

 ع هب ضرع نق ايلا لال

 ظ اص يب صصراو دات عبر نعرف نصا

 ١

 ١ يع اح هئورعضا اتناول نع لا نا عن

 | تبا عا طم كلاتإ كالاو
 اوعنمو اهو ومش ومما اهب ث د

 تال ا

 | سرا عيان ساس وليس مارد للك

 هلا نسا تعب الار علاو وك اهاوصو

 ظ ةاساح تك او اوسع و“ ذاتي

 ظ كغ ا دو * تدر مف ترش

 ظ تلو نسا ل مسالا دب تير«
 رمال ارا 6 نبا ناك

 0 ماض لل درت / رول

 ا رسلاوب ابان لوطخ بئرا و "يراك خواشل
 || طولا طرفا ا بصل بسال جس

 | نقزنساو نشل واود دوبونق ١
 ١ عاق هاروووكط قس ا_ازغتاو ليئذالاو
 أ قازقس وكت او بحاملا هبال هادا يك ظ

رع فاس داما م درسكمل والي ١
 د

 [ةةةزبساو مس

ْ 

 م م م تتخذ

 ا



 يزل 1 7
١ ٠ 

 ليلكو اماصالا (هنف ْيلانكآ دج هايم فئالاد ظ

 لوو عنق يبضلان 02 اح يحلف فلات
 اب ديد عباص'ثدردق أ كوس زل عبر حش
 ةذاثالاقس الا تستوي مرصع مو قاوا دي

 1 رسم او
 ودم انكم قو بج اى قلك

 ايلا غلو هلو ين تسل بق شل و يلو هررلا

 داير ارسلاة طرطلا ب ونسومج 3 ا نيالا

 يعل ل شعو عمال (ح اجب ورع 'نعو اس

 3س كو شلات ينو علاصالا وها
 لشاسلا و 02 بيرلو اكن ا ذالاو

 البارق و 20100
 امم رو 2 حاس وشما حوا و اضع لكوو

 مدقق عساولا انك مدل زوما ول تمنت لع
 ] وتسوي نسا ماكس اكتم محو _زولا ناهس

 ظ نيبساو نات ل كدت يب علاء عضم اكسو
 ةولصلاو هزيع ام: /6,لا و ونصحت ب وم نع

 ظ قلعت م لوع لاو و ”ءلر اس دلع اوس ع

 | |١ تتلشاراو نوهت ونجاة زواوتلازع
 :[١ ١١ طدررتمو اق لعل يعخ سلوم ربت
 : كونو فاس الاصول



 ةدور21حيرتربا لانس لس وي
 سو هوو دلا عايض هال درب/ز م تاصخو ا

 [اىطو (قلكو ا هد ىف لاا نسطقس مح ذل

 لاا اواسو ا هامل قارب و مو اوكد نو

 9 الم دع اصوق بصسول يف "نع الا (اطسض معسل

 رم حما بل الا ريعا ماضل[ طدتخ/ او |
 ثلوج رع هكر غتصوم 5 تلاو ادلع

 لص من ا هررغالاو اسم 20 ظ

 را طقس | زاول لا نشصوو صا

 ىلإ صاد "واح وف لانج خل عزو نون و
 امال جراف اه هعمل الام السل نع ولو ماك

 انيس ل ا هلع مهتم موس ا ترعرع

 ا هروح يس يل كحق

 دك[ را الع ناو هوا دان لا مطغن اثم

 رو متدذ وم عرتاطفلا رفضت لاس كراذ
 لامع ثم وا دهر دع ىف الع الا رز يعل

 اب 6و اك رع بح اصر هز او ضع
 ظ هص (ببولو ايزل ثمدول' و بيرع
 ُه كم زو سس د الصصول و ف لع ال
 0 و

 لدول وارق امنأو صب الا ف ةروسرف بردألو



7 3 0 206 0 1 
 رابع هددت لد ذب ع يت تيساوتج بص 1

 دموع و شولاز هد تطاقل از ازل ذرعا نحف رق

 | كزترل ادع اععال ردع لرد هلآ 21

 25000 واول /يبسم
 و 000

 درا اعرطلا واح نم

 0 4 ا 00 /
 كو صرف[ و هوو رك 2 0-2
 ثيرع عنخ اكول بط رالئضونلاو ناك ا 2

0 

 حل كلولا وباع فل هروتو نمل مس 7 ظ

 جحر لاو دارس صم ئنم حدب ص سو
 |ءدغزم|ر دقو اف شدو دا ادار نديلاب و

 ذي ورق لزم وفك لفي سا
 «زيل اولي نانا ا او [ذموا امام
 بو قايل وا الاف قا ان ياهريري و لاربااو

 0 اه ادنع ودل دو ا

 0 عبص/لاغر "اورد

 0 / اضراس ع تيس بتو و
 صل و ع 0106 نورتو تالووا ماو
 قانا تعبد اماما هتسنوةفرعو معا

 فل 00 لإ و ملح نم

 ني



 هلو دبع مو اور عا تعر نمي
 ةصعل ل ارقلا ةءارقد فاوطلاو وصل لا 2
 رو 9 معو لات حس 0و لم له يباب اسمو
 تويقلال ونزل و ء ايالاو ير ونلا 6 ارو داك

 يصل لمعلا عف دورا نافل شسس 5
 رطل وطيلاو نيولاورعل/ اك ارو ل بص
 1 ول مد رمش شو 2

 0 6 ىوومضدرع ل قتس «نا وهلا ال
 5 ليلى مارق عقلا هر ني (

 ف دك اصواًريغوا تامل 0
 ثروو تغو نعزو ناس اعرب اهوا ثبت
 مد راكو كو دعارطا فال شر هت مصالي

 لش كوابل كك ض يبن تمشي«
 فرع نصرا دج د لعولاو لوطلا بكرشو
 هيف نول ورك وح نيا وما كردعل اى "ريع فو
 فلو وعر م صع ا مالي اوه عر لوتكو تكس
 سييرلا بنا عط ور جر سو ارط اعلاف
 4 زعل تسببوا بعطيك شلل( 9 رم او
 20 قاباط مل 2

 ١2 فالك وكر 2 مراد شفار
 02 وابو واعد هوم <



 اة سمع 0 تت 02

 بكل ريتا دنع 1 77
 ذرب اط ووش كرر ضو 110
 00 دوبدلارغل مير لوك انا 6 رباع هزم آو

 لص! زر او خل كو وتظل لعررراع |
 ماصرت ف ا اة لدا هدر ظ

 0 اعراس بطاعته روصصو
 ناوا انصرف لكي ف اتق ازا اك 017

 ناوارك عرس الحربى داوك تامدا كوم لام
 2 تا ناو :ئا هطول ولو ابان عضو ار ادت # ظ
 او لمس اهسواولا عز جامدوا حرك

 زاجاورراكاشلاو جل يد ىلا لاو ثنو موس و

 4 نس ا ل تسلح ا يول

 تقوس اعدل اثرا دل

 4 حن اد سن ليلا ةليلو مولانا
 نس اص عا و مو زيمالاثو ابيل الو ماي كس

 نول دف هوجرخم نزاالا استجب الك بخرال و ندعلا

 و41 كر اعلا ىو الا_اوس 0
10010 5 

0 

 يكسو امص
 4 7 ورتلارس فالك رعد دع اوت .و ب ءاصوخ

 با

 هصصمم مدمج -
 7 #1 5 سس ووو وجو ع وس هجم تس 2



 وضرر رماو تقول بقوا هزاع يحبلا بنس

 ليس وبل ءاك عاوز اضن ضياعو بنس ترك
 .| ةلدعو رشطكو هع املاكرب ةراقارا و

 ( ءانولو دبع واق. وثار جل هر ان لصوص فون ا

 يف د نوصل مدل وةتكولاتوغل

 ير مو ديو اصوتبمو ناترض وسو ازا

 ب الو غيط الويب ل2 يم طوع كلاضالاو |
27 

 عزا هول 7 مر جياد ديعو عناب ولو (قارحال ا

 وارض اةرلصا /رذ صالاسيوفالا و مرت

 ماسر -قاصوشت م رماد اطر ص

 ب لير فومزماسو اعنف ضي
 تسال يرو 1 ا لبث جو الهال 6

 اتا ءوهتول اعف ا: ضف اوةولص فالك ثل رو

 ا ارو تخام نع اضن فاك نع

 درس اروب ناعم راو
 تس( لازازا يعل ز احد اسعلا زمول عاما اهم

 را انحاز هدازاولو 000 8 م

 ”زل 5 متو دلو امول ثرف' رهيع م 026

 ندوب لفو زو عت لعشر نييزم
 ثول ا ىل دلع ارسل ولى تخثر ابق فب قع

 ُ نسل يف دا مه اف ور صخر عب شعولو
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 داو
 علا ءملل حالو امور شع صر طلق
 2 ناب ا

 رانيا اع عني كو اوي لولد هذلاو ١
 لإ ءاك نو طططت ل صغأو اصلا م و

 رهف وعن و "لل و لارل عافقل (

 راني فا رجضانا وسور
 دزاج و اه/تفرعوز اعوا سافل لاو ا لا ىلع

 يلوا نم اهتسشس ف يطمح ةرسشس وع ع امرشا
 سا ار اموامسز سيول

 ع ارم ياونل ما راقنلا نطو و وسد

 0 ه از معل لس طدقسور خلان س لولا
 ليو لش عت عاطغلا الارول دارا الل ضت

 فضة و 0 0
 َنيزرطولسم للخاص غول 2, ص
 هو 0000 0

 ناب هس شياو هتفو سلك

 مذ د فصل سرك تنفول اسوم ورب د فرقت

 يا ال تفول تيما
 جونو صالورظ اتسع درصاو ل اوزيإ ف
 "بارك عولطرول ءايعولم ل ماضون نم
 او أنبل ادرس يل لج همن ا



#4 

 ] 4 دوك اح ا زعبي ام عرال الا هر فسم
 ووو اه طم ليو افلا( ع ريل اوك
 ات يتو شل فعاد سعتل 7 "ان خلا
 فجلس الر طر امس لو 0-2 ا

 از/ شيدر «رب_ا زجر درب د عفا »
 لايقصلا و | فلا ودع ز ع لح ا هو غلو (زاهسلا

 ظ ل لبد موك لدعر ل راسو 31

10 
 "د ناماقءاكوعورم 00 تل

 فشق لا اقسوج عدلا 1 ظ

 لكو ل لوب مقشر قفل وع

 تورو عطر 072 در و مادو طي و وعسر ٍ

 لكون رف لوركض ضاع بو عبر ور سو ىو
 0 21 اطر

 ما كه ا الدلم "ع دراولا خلا

 يه حساب 0
 ول مكالر 2 ده فوق للفرع بو

 نارزاقطرم ؛ععاطر عضو و ار[ ت يطعف
 زم ركض سكوت
 ميسم و( ودنا ىلع

0 

4 
3 

 انآ

1 



 تبل لإ ظواسلا) ترم بولا زع
 تكا فروت كر صعو نبترم اره ل ةياووا

 سولو ثا وا اررطرشر رمال ف هن 0

 نس لص لحس واو 2علغلا هدحالاو ني

 ريوعلا الرخوم سلكي و يس أن
 فما نك( ديو الا 137 والامر ب رع

 ىف ىو امش شا ديول اوال ل بقل و اهب
 فس واوا هرع عل معلا بصاش ديف .
 ني /طلابب حز رم مث هيي ضش وعلا

 لسغو ثالو راسو عل طي اسف اياص

00 1 

 هيوالو مدلل (فعن ثا (ىقإو فام ولد قتيلا
 تزعورصاو تو و ماوطو علة ريو 0

 و وعيا تككا رب تس اش اهلا لودل ا
 200 انس
 بيو زلال 6 لوبلاد بعكتلا هرتز
 رحسيالا لوم ونار تالا سل النسا
 3 ر اطعم .و ارش هارع 2

 طر بأ ل
 اسيخو ل( اولبلاو /هعااو دالاس اهنصْرعل

 ب

 ظ ربو ولأ عدد



 قتيلا حارات سو ارلكن رباب
 كو مدلانير ببعض لف لام هربك

 | ببتَكو لصا . اننا ارد يرتد ةعام ابا اهردالس
 ٠ 0 و 4(

 ْ 1211001101 رولا تلقوف
 يتوسل مدع رش فلا ولولا اهلا عز وص

 2و ملا هرج 1 د لوا اياب ورع ا سر معلاو

 رووا 6 د نو ضايبلا و مو قفشل اس ولا
 دع ول < ول اكمُق و اع ويس لو امسصتولاو (نعلاو ظ

 ءالاو و اوف ئافن (رالو ء( علا

 24 لمتد رولا ءاثع لوزير
 هتاد عامك تنبع لتشمل او 0
 ءاتعاضأ در هاما طارئ اَو تسرك ا

 هاما (ىثادا غارات لود اش ثا طو
 عع اهب ميك ول بسم اد ١ خنت

 ناك ةو الن لسد ةولص ملال رع جلو ء(ثولاو
 "نيو عغلل بف كرن م ” اذ ةولص ماكل

 0007 امش ب لب عولخل راع امان واصعالابوؤلاو
 والت ل ضتالاو مف اه(رد ب ءاب عولت د اضقو اب

 ارا هر عوطد عت اعل يد اسفل طفلا
 درا هرج" سوس اهلل توم اء او (يقاتعلا

/ 



 لا د ىهلاغالك فاعلا ف اوعلا شارو

 اعل او ساند لو هو دنا هدم ةرانج /' ةولصو
 7-5 هداص/ل رم نفل ون طخ مامالاعويطعع ظ

 رصطوو ىو : نار رعل تشق ىف ناصرف
 ضقت فول 700 ا/اصاقف (مصقل (ثعو ١
 نا : الا بس إي تاو امنه تطماجرس ا

 ترن زإول د اعبت ردم ضارطلارتس
 لَيَوْس د ىو نبض عضل عيت الو ا ريع

 "عابس وك اا اسو اسمي باس تفند

 و دف رىل لو وعل يصوم و رابتسالاو ت ينل

 صو ال ةماعلا /عوهتر م م ونكرر ةولصلاا

 نايماوتالف رول ةولصلا تس اقرخ هذ وردك

 ظ اه كوب يرو دروع اير

 رخو تيوؤلال و اون اعلموا بغمم اقل
 وزال و دبعلاذ يم/لهصلاو ثم :احوقابل

 نزح او ةرراو اقع اوس حت توب رعلاو

 كلا هلو اعيد بفغنلا اقاولاو قسافلا و ناكساو
 رام امر قاف داعن لنيك ردح ا تاعاو مهما اادل
 اير وال وت اوزمور تيب فاو عاج سس ىف ياصتلأو | 4
 للا "انس الو كلا 'ف وج اس اد قاشو
 الدر امامك اد رونعكو 1م تيل ل ذ ١



 | عمرخةولصا فوز نيبما" نزول اقأ لوقب دل
 ذب مكسو مؤلررط اهبض هولصلاط دز يكس نإ
 جبس ؤلوو ثوم طم بو ثوم
 75 اًضوعاعاف تعزو دوو عولر نىدتولَص

 منولص بتر اطرعلر نسا ف اوك ص ادو
 عرب وي رع اصل هلزباط نر ادا وو ف
 رو لقول رمال بعت منعا عبر غلي لا تسضا اهقا

 سي! وب ت دج وزصا/ اعل ب اطر صالا ع لرو سي
 0ع سل وبر ةيسكا ساب عير د ايدي |
 اهتواببا ص: طا مزار سول عبر
 تنل, تلقى لا ةرتضشعمك العرلولو وقلم

 .ةرمرملا ف تتاكم ا وك اراطلاو عرس تالا هوك
 دف ارو اف ابرج الا وعذرا لول ماد
 | فض /يرراورشلال:ظيلغ و عوهو طع نشل
 . | اهظمإوشو سار وريُساو هر زو ايندع اك

 | يكماقو ات فش اوضكيو نها ارب واينفاو
 ديو يف سار زوداشلا شدو ماهو اعلا
 ظ نلف اعزاصتسم ىو هد اول ( الي نع

 | رابن ل كري د ةردف ةنركرجاعلا لبقق عفا رت
 نا ىف وءانخان 'ةولصل/ىل مو اير مدعو

 ظ دعم مول ةدتئاصإ راع ارو ارو عش
 0 رعو و



 نا توجع كرر النسبي لذ لوو اف ءاظضرعولو
 ضو الفالا و ناجم سل داما ضار لعل

 لسبلا + جطفلئاورج ال ةوا ارالا ب و مسا
 لضف تلا قو ةرلصلاق بالري كر ن وبو اههشي
 لد رات مادا حب لف عئمشسب نر اغلا
 اا م دااسل احس رش لبق شو 2 عول 7
 ول همس الك ار درع ن يشن نود نييبغل نم
 ىويولو وبلا علا ف لوم ا نكداو جوان 4
 نا طوتالاو ا دص ارر يقف م شالا اء تضولاص رو
 ونقد تلرواتزعأتم سؤ اقر طلا | .ونقلصا
 "ونال ولصرتولاوث و بلا رن اعلر اص ديول ل صا
 | نا ركاز راو ا ءولصلا نابل ف وت

 ل20 راسل مال ع راص انا تبون لاو نشك
 وم ارو لص وا وف * اضن سلا اضكو ى ويب مسد
 لولا / او ايتو ولصر ا(َرلآَو - هاريقا او تولص الدي

 بيسر للعلا اءاشلاوو ف لاو

 عروى د يرغب ع ذاب 0
 تاجا اع (صالاو تانج عاطاا جس دم

 يس تاو ايلزلاو لآ و طغت وعل دبا

0 

 تما ةمع تتش مك:



 ينو اهصرع ةارقلا صو ونيسان 'ىدديصلا |

 تنك جولان ساو ءاشسوتو سادة ئافل العسل

 نيو مولان ةؤاجو مستو (سل/ اعلم

 سار يقاوا در اونا و يعل ت يردك
 0 (ّال ال هرقل اس ووش د صول الدرك لف ساع 2

 تارك عتب وروما يجسد اضقف قورجسما

 احسب طقفابو اسمو ئاغناإغ رو سس[
 27 مط تاو (راضضت ا! ثالو ا و كوس ارتعلو 0

 اززسو نابج اء امو دسم اوك افلا ىوساو

 ظ .لصن لادا غل رك د
 2 وصل يشر و ء(ُئلاو

 قاع ديد قيد اض امل بع ول( ضتو ايلا
 2007 اهعارال رز خاعرس( علاصا عرعر ور

 مس اضاع غدا 'ىباألل يتسسف طلو

 را دا خلا كيكو هم نو

 وم هس شتا رات

 دل مبا عضإ دريدا اضَعضو ساو

 ءاص دنا, اخ سرب هرفي دعو عدتص ار دعا نوم

 ميلك (وند اور زق نعول ينس هب ريوغراررم ول اص

 فز صطحت ةءارلا ف القئ اوك ارعبأص/ (رعوم
 :.كرتخم درج دج قاع ترجو ل( يضف اريل

 ا



 طع ور / د وو + وبل ضافودتماع اعز ف

 فن1/00/6 نالوان اد اورد هزلي“ لصام
 ْ 0 دامو ايدي هطاو رجا ف هم

 6 ابفلرل انسى س ثبك  أانط ك كو ارك

 و 26 امصرقي هن 1

 راو ناو ان رمادا تاو ووهثو

 2 ما ةديبقرلدهف نا اح تارا
 ا هاد وك التر سنس ا«نجساو ردصا 6 ْ

 ا دوم ورش رللاوكداعردر علا اهصو
 نو 00

 را عضدفوسا دراج تك تس

 وديا ناو را هيو

 0 تاو ب ضلوا او ليسو و الاى ثمل اصنف اهنك ناد
 د اعل 07 نضال عشل امصو بجاد قوبل او
 ص هير نلكل والا6 ىب لوس رسول اروُسلا
 هو اماو نافل بكب اوكدو هدايا

 0 رينو لسمكنلا

 لع عورلط ولو كم اقل بز 8
 رم سو مال لسا باعسم دغنصا حو م



4 

 رار لتا ثءاعإ هاهي ع نساوبلا بو ووو

 لالف ضفاف كامو لد رك بيلا
 اسفر اسك وز ةيعل ا تيرتورول اسود
 | ترو طرب و هوجو لا طن ى د تنارآو
 فاو غب واس ادذع ف مورس ان عز 07 و رجتو

 نسيم ناو عطنا يضدوببكاهنع نكن م
 ايف ةردضا لت ماقد فزع عورشلا علو الا عنك
 دوج د ءاو أو نم اعل لو اوربت زرع مآل

 7 دولا وش ل[ عفو جواتلاربرصلاو
 و 1 د 21000

 هوست عاجل فاء دس ع يلق
 | كالا زف ]اهلا | رقد ك فلارازقو رم تعلو
 وسعت و طف يل دلو ا كافلا فلول و

 ءرقيلال متولآ ى فل ىويي ارد ارت ثو «ولصل زوج
 تورت يطنن امال هركن ا وتد ويشرب
 الشفط نص ررفزاال يبل صن 2 لال
 ا وز اهردل خركؤم تسلا و بيرل« يعبد
 ا” ىلص زلال ماهو ناز ا لح خس يف جدر
 ةا/وعاتاو ناذالا تف اهكن لكل جاوا ل جارغالوا
 الواو تاج حالا ف سسك ف عيوالااف د رمال(

 تاآو اواو ب_مطلالا احن فرشاه امو

 ظ

 ص111

 مهب



 ”لوطلو 590 دو عدت ى او قساف و ىن ارعاودبع

 تتءااكماا مدس مب .راعفولو ء( تمل اذءامو هولصلا

 فخر للان بر يظل جلا و زعاجل كو ب ثا ونمخ د
 رتب طوس نم نعل ضل اهثالا و هني دع اولا
 يؤسس وم وها ىو حاب لباعو

 احر و جشم م ول كف لاو لسا و

 راق عضوا« هازال طال وراك لون ناالا

 ل م سوم معطر اب" و يف اير اف و دزوم

 تارا سر غإواك 201011

 و فاو اعاشر كس « نار بتمقويثإر فَ
 ملص تيزنيت امال ىإ4رافو
 اسس ءانلاو قام ان نايصل اغلا( ضّضت2 ١
 ليلا اهتولصوف لاي ولو اكس ضوضدعلو ل ف نكد
 دو هنت ترو اق اعإل ناكسوف نو تكتل 1

 0 لصد اهنولص الا وارتم ((ىون نا ,نولص
 هز بج قاطو اوراق وتحد يس يف

 عفو ارجل نوصل تزاعماس نم
 ول قار طلار اريج الا مس د لف لا دو (اكمزصو

 34 ديس ' يبكون
 42 ل رق درذ | قو وعل يف هيف فافطصالا
 اراد رهتشلل اكون مرني لال اء يبس كر يولا هولصدنع

3 
 يللا

| 

11 



 يا

 هج

 ظ ظ . ناكل انك ال /الف الاد ونمب

 . ماءالا قب قربت و مادا ع بت اهلل اص نس

 الترا اك اف نس خاتتاد اههعل ادت (زغ اركي

 ين صدت ل ضقل انف ف جتك ارت الاميل
 ياا و لقلات كي ىضقل (م قلد ءاقل وز ووو

 كهل و ريفر هزه زاو تاقالا تاير عَتو

 تيرم ايفا كم طغل و ةف لول عصى او رع ل ينح

 ريكو او هوني صك /ن اور رمل ريل مز و
 دي وف وني ا يضر ا اخذ الق جالا و قرشا

 وسلا ا علو ويهسكو راقت لذ اتا

 دوف رخو لغات ةولهإ طق قوما
 ذوقلاص وق اعلر ىقف ب ولارسوت علو اولىح

 يراك اوز رم الر اول وسو ل لكي ءرتم

 | هاو مزفو كوس رشم مئارق د وكر أص
 ةرلص'وث دا ا ةرات اضف الاوائل نا عزو

 هبل ادهلوإ و انلل عل رق ث رع َعسسم ما

 ً مو قبيو ونش رة لازع صار كى خب

 4 هنقملااركر اعالاو ورغم اك ماا عر دوي عا

 6 دى ننسي عدس ومنها ضف اناو

 مب/ر مترف يش ١" اوالو ام املا ىولص ماهوب

 | لو



 طعاشربعا لاو ره ابعاردصو
 ةواص ا عاش م جس او موقلاا
 ثري ن او الس س عجور كنا وجسم
 7 الوم الح (.ءانسالاو اعالاو ورم ا و ريعلا

 انببيف نوعلا و متو كن جسور شكل وب باصاو
 قيء اياز ةداغلاو هةللكادكر طضلن' 4

 ذوو اتوا دا ابل و عال للعلا و يج 1
 اؤاالا ثا ق يوكن كر راد الدق لما و اعمل!
 دقو فى يصل و أ دروسا ص مدر و امكان

 ا دمار واد ومطرط رت ثدعاذ نعام
 رف تاغل نضال د جوا تلت ةولصل ام
 12 منا فار نا رع
 لري ء ناهس عزمي ياض مجالا عزو
 قرا فروا وبائاعل ل دن يارد الطعم اصو
 سيو وارسم ١ك اهنا عضو ةتباهرادتو ناكل ل
 دوم ا رع لا دز دوم ةصعااشش لود ويلا
 لب زي [رض اصلن ادحوو "رع وحلا وقسم
 ا تسضصدعو ءاضغلاصخاع مدرك تفول لقد
 ديو عار تقطع ف عاري قص تمن اذار
 ملف ثدحا واع مى اف ارح كرا ثدحاف

2 

 ظ [ماياو العرردف ثدح اه او من ار ضركو (واعطق



 اي خادش مواد اور تواصلا ومال
 ةولصلا فن( ابان ضن دع العا كسل
 لالا ومةروادعالسا فب اه راو

 5 كف يلا و هواناو مالا و اسالك بك يئاهاعرلاو

 تيوب ناو نعلم ديم عنو تعاد

 و عارتسالاب [ ءوسمج اوت رع ادب معمل
 فيع نسال "ارقد دلصلاو هيجل وللا ب
 2 0م كوع «دوكو ريدر وو 0
 فسول اروع مس اكواد و 22 اوأ ولم

 4 خو 5
 مكا7 بنوت اولا شلك ر(ن واخ واو ناد
 2 تنم ير وم وا ذاب كاد
 عكر ووفر سد ناو هم
 ةراشرو امكن طور: كدا 201
 العتب يبادر يوصل يس ام نزلا تس

 0 وريهام لاا
 ذيب هدعورمو مو فلو يلع رغأو دتطمو
 ل / مشرد تافشاو وع مع ءرولاصا عرفو
 بلك ووو ردعاببىلر خد ررع ارز شافو هواوق او

 2 مال ءايندر يلا عججضلاو ادعو ام ل/اصح ا
 طرف ضد وظظد ايقكاو عزجو طرال اوان كرز قلعو

 و

 4ع



 96و اومن د نع نوكلاورو اصرف بوب او ظ
 وصال ئواسي ادد بي وا لخو اسا/ قوم ارا لع

 عر ىدزولو (وس/رلا عوق كبغصي هك نا

 ا 1

 را نووسول ذيب فد حيد
 اه تريتندع رطل ةلصلاو بس تع و ح

 22 2 ار سص / ها

 قول لوب ا 9 نا
 انافوجا م 2

 باب لففاذ رم ونكانأ اكتساب و
 عرم © م ف د اهنعاا [ ضروس ولأ نلاث ولا

 بنبان ف نكي كلذ م ىطعل
 اميه دوج ٠ ٠

 فار بباذلاث عوكل خو وسو كا لك«
 را داو ظمك و وو( / زرق تدق يدي

 يباب سدت تكوفلا
 انصار / واانالب لمع // لون" ١

 رانلا ب ازعاش فما جسم 7

 مالا 0
 رمال سىس عم 0-12 ب



 كون 5 اكءدصر كنار ددسن رس علم 7

 لسكان وق تنقل اوما اباثاوالوداو تلت

 عياد ءانعلاو بدنا هر وفا خر
 10 هس درو عرول و خلا دل دس

 م ردص وما اسمو هرول مءاسعلاو

 اول اعنا اسس عر واعر ل لقد دم

 مطل اض عبر راى قى دال اور ينل رج ى عصا عاما

 يد قا اكلات از نان داع ؤ تنوعا

 وتل مول دا اضل وطن يوصل قولا
 لتزو اري ضل غلاء ار َ اديس ري

 كازو خعا هلا عاصر 'واوطولاى لن افكر

 عيناه زان و اهلك نيرا علت
 "نقلا يق ءتسواو عولطلاو بغل انجلو

 9 وداعش ضأن قطقعلرالاهو اند اسال

 ىف اثاوا ل وانا داى اشاال هقداق لدا اناوا

 الن اولا و اا ىدحالوالاو 'لوالاىرح و
 ل 22 لد لوالا يع او ناش ضد لك دح(و

 هر اما صسس وااو ادم لاو ع / وا مرمر

 ظ 2 6 //ل تشو زعبل ءأقن لو ءاننا اهلا

 عورتا ولو لور فا فولو اولو اسوم
 د سس ء(نسلا لامر سب و



 لسد دل خاأ توسع تن نا
 : "ددسن يبست تاكيد الكود

 07 واعرب سو ولاو سس الا و رش شدو
 تاور قل نسايم و //

 ل 00 ل اوم

 مناور رح د و تا

 وا ناصح رنا لول لسرطلى ةع ل رن و
 لاصر حراخ ع ايركوت 09 - توا قلص م 00

 اروطق مكاو ف عاش ترف كرداإ

 9 اليو جد روسو وال افكر لر وس ا اىرتقاو

 2 انمي اصراو درعا اي هنيزك د ضو
 م كم
 0 بف باور يس سواح جيا وم د راغلا شمه

 ةقاو و ورم ء( تعلاورظلااصمو رص ةعاجوفشالا

 2 يس و

 را م ا

 صصص

 | ام 1 اسلم ما فلد 2
 ١ هيج 7 و كم 4-2

 ا امير دك
 ا مس

 ا ا 2
 ا تاس ارو ف لش التم 0 4

!| 
! 

 ظ



 كنق ضلت عوطتب تقلا تاويل
 عكف الك ورا تاك عنيوتضتوف عم
 للا اضنسنإ مش مه مأرب

 رع ضؤءاشق د ءادا مولاه تحض وطيب
 0 تيفي او ارز ضو ص 6
 هك لعل سك رزيق هال تل حاس واس

 سم2 دوؤل ايس دموي أ دل سخر
 نخل اف تنول/ قطب مرسوأسلا تو 3

 0 وسل ضل بقو عملو وعا/ز مول س

 100 ول الو ولا ونت نامشلو

 ةيولاناو كره "وسرت عمنا وعلا :اهررظنا
 70 ادوعل بلا دوعلا لوم 0

 اذ ريما | هذه اوال رسم 3

 وصلا لو رصاو "راو 1 بويول 216
 ضار سو تملفال' عرب اضم نم اكو
 كرو ان نو فانوا ثوار صمطمل قو اونا

 46 اقل ديو سلا اودو ءاءربلاو علوا
 ا ع

 مالعلا

 ش روم "زفر يعن طلو + ليعالاوةونصوإلب
 ظ الذوع صوغان ذة لالا

 2 يقولاكذ طخ فرم ةودسص روس قو وم

 روج زال 315 2-7:



 ومو تضح هدو عاب مدا ارت او ماقم ايقلا

 "”لىعوا مس ”ضحو فروت هيلع جبل يدي عربا

 ربا ارق اور اج رج ديزل ع
 لدول يتولال و ٌترخ'ر :

 ّ 2و صم ناعو م رض هما

 04 يتطلب د كد مدس 6

 لقا ال اوه هه بييضمر وا 0 راو واو تاس ن اوجاع

 قف اوم ادعي وماي تعمل ١و (يل ابر

 4 ميو دج 7 يمص

 عضوالا و سان عت هوس تأ

 راصإع معصوم مو واد قس ردو

 راسو يعل الالب ةولس ب! لعل
 كثر( ( ادعو ئل هل حوت ف راد يع ولصق
 فاين اوجد ب وتلك دردعإل لد وترجو

 نال صاوعجهؤمدبا وافعل ونا
 لول روج راو وا صاع وا ف اجااكسريكر لن بط

 رم فافلاو ع راع وابل يس بكري
 نغم ةرلصلاب اب ناسلاكالام دنع رتول كيو |

 قو حاف لاءزع تار (ضيك لا مصل اخون
2010110 



 نواه ظدو للقسم سول فا نيرا 2 ظ

 طش طور ادعاق وجيل عا مال لاو
 نال ا كح قم امس ىديفتا الدي ىاإلا

 نقولا دس دع كدتصمل' الغي
 بازاءالاد رجل ءادتقال وصولا مم

 تاس رص( د اهصتوم لو اع سوو

 ملل صخر م تاعزشسل عن ما شل ف طس دريس

 وار ماهوب ىتوع ارا تلاط لق اييصاعول و
 يب هو

 اسخم اع او بس ابابا نيس قلو
 1 يوضو وو تاه ا مط وا« ايوا ابو

 الق ن اورصقلم ل او ل( وإ هوي ضا لما
 فاسق لطنالاو هلو از هو ءاساو روع م

 مم زج ف مانو عيتفول ىف يع

 اق ريولاو دنث اا(ل يطال تحت وعتلا 00
 - هناا طقت نى (وعو فب تقول

 زك عاوس# ينونعل هصالا وغسل وين |

 و ىف اط الاسصفرماساز (ناطكتاير مم ا ةديعلاو

 ظ م يساق هلرد ناجل لد درع بظو انا
 هيو اهرعسسو عاد 5-5 صورو راس



 لمتد ران لغو مى بصل صقل اس اول دنس
 : (ةيصطرشس #ج_لاعل! بسس (ب ناصع
 ل وجو *ءانفو أد ءي ا قلو م اهح نا زيني ضاق و قران / اردن [صنشق لاب | ماو تضم اهوا لها هدعاسلاع سيال بجو

 7 - 0 0 رم 2 5 -_ اوتار هراوا' ليي لاو اصم ار وضد لضن'(
 م . ١ ورهف يحس دفا و صوري طار خاتم 2و 1 طققف ماك ارماوا فيلكا سول يب ثراعو نا تصو ري نب وسدعوي اذا اعل بست يو ظ 1 48 راو ىلا و ا طمس ءاصو ا رفيدعت/ مم ا

 . | ادرفلاو ملى وس لاعر م رق او عاق رغد يف
 هوو جس رين اور نو اد عل أ تلطل هديل
 وصلاو روك نورا( وو طسشسو م علان ذآلا هاب

 ترزواصرت عي مادص لاووكو إناث مراد نيب وصلا د لبا دوال 7

 / | هرلاو مدع ضام ا هررعلاورفاسلا تر اف ايتو امرت عض
 تاق صم |با زو اسمو نوح دعاس اردو
 "| ارا اوعسو مدي نافابدبق صابر و عاج هيجل

 ظ ما رطب ازاء هراصلاو الصا فا دال اختل اركب 0 0010
 7 1 ظ ا ملوعت يللا ميو عيبا ردو و عيسسم لال نانا ذا ١

 فر لن رول 5 ١
1 

 ا



 00 ا ب 1

 ماراح رخآ'ه ةولصل ماهل م لكلا ةولص رع
 مهتما زس نيتتطح بطر نسق ينيب نذا
 تق بطر عواصل او غبا ام دونر اور

 ادور فسكت ومدن عسا كب

 لاا «رقتاتسفولا عدل يشرلب/ن رس عطا
 و تيد هوان تايد بون او نوي
 00: زيغ با نجد "تشو ل بق جتنا اهؤل ناد
 مط وساع اشد م كك رم رع (تالص بك
 هدانا هلصو (ّهفجااذا ران ةواصواع لو

 كاتو ةراص, برك طغإوب بيو ضلع
 ا 0

 درت سا 2(ل ها /

 ا و 0 أ 00 3

 هالكلام لاول عرس يك نولص
 لابو او ٠ لل كوت ثلا بلم انس د ١

 ليبط روابط و للا درزن « شرب ندا
 طولا ى نعل ال ماءانا عس تاو .”طؤلام اكحا ار ل

 نيوضا م 4 بم كالا طوف د يارذع

 فو هد زكر رفا اشل“ حر

 00 طاب
 و شيوس ضيونتاو نيننراو قيرسشنلك



 صرف وف ديعلاصلا فرع نس كر رشا
 ظ هيفا هانا 8

 أ ا لرناو م ىف سك | لطم

 ١ 0 كس او

 ظ بكا ص افا اوس انوا وهب م / قو اص

 ا راو ءاقاو اذا ل لغسل اك ند /, داكار نع

 ارنو رش كر "راق (] َوْطَلو عل لكى ف عوكر و ةطحو

 واف ىوارواولص نك ١و بمسلاا ىح و عد

 اوال ءاستا بساب عزفلا' و لظلاو عزلاد
 كرار لس اذ »راسو داعو ونت ةيطح ال و امش

 ) ل وضركو ء دج الوداد ر ريف باقل ل و نو

 ]| 0-52 هولصب ارش ةولص اللشو مايا

 ا اجو مواسير فس وبدا نوكأ
 ْ ول اظر ايالا نير صاح ع جسو ا ددعن ما فخذ ا

 ْ راو وا رواسي :ءاركرح قص فو نبا
 ا لانا طوف وا امل انعكر و لن يعل 'و ا  ةعجناوا

 .| لتي فبارءكصو 'زعالاءاحو فيل اونصمو
 ا رص اوال اوغلو امو دلاوبإ ”كزخو زمانالا

 ارد ارف ايلراولصمزوتدتشن او هزل اطال
 بول يشل جاجا ل

 ادني طرفلا هنا زج صنعك صل اب



 الاانا يل /ءاضسالا مم وجو فلا رو

 | تا مالك ابابوويل سم مال تادف مهجلو
 دنقل ا كبره ل از اج ماءال نضال ابو امال

 وا نيرو ب حب بنل اوم سلا دوس
 0-4 1 1 01 ٠ ١ عولرلاو بحة مشو ناييسزباس |

 هسا لع هو إم ثلاث لا ءاضا ا ضاع ةرافل لبق

 مسلعو تاجيل ء ناو لرو نكاف كدؤيإدغب
 وم بنقل عورزنل لعلك اول والادووفلاكو |

 طوقآلا و يفانايبشنل ىف قاصاو هومر حساسين ا ماما
 (او هن غاوفقل ساما عرج زمتتلا (مكدتلصنلا

 جت انفل لل اعييسسلد وعل اعف هروهسإيق
 ل والا ديقلارسس جاتا ايست بسسوو
 وب انافوزو طرق رش دملاو /علرال ات اءْز ع

 يرادووو سس ماقال دووسكو داع باسف
 -رفراسيكن اوبك سورس دارج لا ع
 رباصل الشلف 9 ابر سر بيع ل ىف مفحو ادن
 هربا انتل اصلا ياش يف رع (حارتب الاعب '
 رام اهئ يسن االا 2و اعاوبر سماق عرج لا

 7 | رواة يعاراوق در تو طوف قش الس جل الا
 1 يشي تعب 6-1 هدي امو (/

 ١ رطل تانونت لاو الفن ن الرعيل ياللى حم اغو [رصع
 اشو ظ



 1 3 م . . 1

 ينصمو مالساةرخالو بسمك ةبولاوءاعلاو

 تلي ضلال اال سلاف دفنا ع انفو ب دص
 لقت يا درك يرسل فنا ل والاد وعقل اكل
 نوَكسمواعاو توبوا نسل جسد ىرس نيتك
 هوْص و [ئبسو ,!نوالاوصم انو وصح مسير دع
 راس "تاهل نب اكلر ا نمر وربي و ترعرع
 عاصتيسمرع زج رلوارتسمل (مطغب ولع داس
 ووو تدليس ابنا ماعال [مونب نتعلراوطخسرول
 بورزاكوا ناب اوارواسب نوع اوك ء فالك
 نظف, ولف لاهو ا ناكر خلان نظف لهيب رعلا
 لولد ووطاو ف ووسط كليم جولتنا
 عرش او فن انقاص ا ندا سكس
 ملط 6 دوف الاد خا بلل لل اور ئ بل عل
 زاك اير لاط (نضيسس/ حر فتق اره شس عطا
 ووك ببن ( انووولو هيي اب جو للوداد
 نئناور يف ؟ فسول ىف ذعاوسوهبسجي التل
 1- ارش هنو دنع دنا در ىف ”ديت دنع ار وقاو ماعال

 ورب عقر ال لير يك ب هولصلا طدرشل روهسلا
 ب ثعواراب زم حس افانول هن واع م الس
 ازا ذع يمك, (ئقوواوا ةودصل يزد ف :فدرعل ا

 بلو لوريم درو كلا ال نركسلا شرحك نما |

 2ع
 تلا



 هما

 نمو مو اعف صنم واع (فنلا وزعي اد
 و ىرصلاو قيطلن ورم ا طلو ل م اننا نس وو
 هواصلإ ولرم وابل هولصلاي روسو عولس هدول د ولا

 هوس ل لاو كك يبس وما اروغلاو عل 6١١
 دج وللا لولو بل لاو ماعدا هوالقن وم اديس
 لب ارد يكبوسبواسم عَ عاملا فالك لص
 دعاس محاد هداع لب هدر ارثروسولو مدون دك
 ارقي ازا و ارح دج كرحا دعلروف متباوا بم لن
 واصل( يك هدحو اهلطس ل هبوب سيكا دريل بخ
 مناد نؤارجح هدد عاش ارعراغ لسابصر اهلا
 ابليولور دكا كيو رزمة عادل او اروس
 ظ ل عوصتعير مز اقطنالا و بوث هسا 6 ظ

 ليوطتوا وطقوس مايقل اسفل عفلا دين نصغ
 وك درس 0 ءاي ترسل تاركا و

 ل نضر و 5 رانك ف راك عسي هكر ل

 مسياع ير بتول قانا ع م ابيب هن لين
 تاك مانو قولو ان مفس ا حئرمال هلع

 اري ارثلاو ا ءامهتنوفابا ءارق اباد
 هز انغ اب إ دوس. اقلاوعم ال زعؤ ؤافعاو



 كر لع( ات انيك ضمتلو هايك د ب وسمع و

 5 "تكول عروب يح 1 526
 اموبو اهم شو طعدغلا اتروع تو درع و نع
 ا , الع لسملو ىاشنتمو 076 1

 كك تين /ء رمل لاو

0 
 ل راحو نيل نطل مس دع املا اهلل م

 درربا الو طم بغلالو بسهم م داعيات

 رب اساؤعو طولك انجب سال لع وج هع
 ولو دز رطل اباصاوا تسع, نااىرجا از
 كاعد ظوزازا/ن فا نسوي ل ضب
 ءطدر صو «فافلط امور ازاد عيدابإ و اعل '

 ترو راو مايل و ظافر ازال تب اعل اهي

 تسلا صلو العر ارالا قاعد ط سي دعو (. اهبل
 0 ناو ضول و

 | الص ىلع ايش إو بوكو عرلارس ىد
 اننا مدر اوت فاهدلات حن قوق احلال عك فوت
 ل ئيدد رللوس لو اوم ريا طمع هفع
 ملل نسر زطصعملا ورع ريرحلا ءاسل د

 دل عصالاو علك "و بون شرير ع ذفلك
 د مطر و هنو لص الا تس يقشر صول ما 3 مدد



 رع اذا برط عاطف تاعبلاالات . لملك وصب
 لسع زا | ماك رشا و ماس ئئاليلر علا ع اكك"انك

 د عرب تيكر توب ادع زلعال بع اصل
 ا (اص ىنائاعدواص و غول نو طق ل والا 2

 كاع "اع يتمدشو ث شاب ءاعوو شن اثادوب

 كلا يوتا بار اساغم ادار ودمت ه وأبو

 لام نصا لوقا (لورك ىس
 رص أر '!ماالاموقلو و اههشساوك انزل وخ صل" در

 ل د ةولصكار زال اجت ىمعجا ارد انقطع تلا
 ”رتل عامود ابعت لوطاعص اعجاب عج ول راو

 مال هساز ماا لب تنير هر
 2 ارت ةنياورن
 2 ”, (0 [إ وانا ةواصل اس 6 نزلا الو ”ىلر 6 او

 كوز سبل وزاد ف ضاع ءان ليلا

 ناجع 0 ٠و يف هد
 رابع وضع دقو عواص ورضا
 7_1 "تاه دلو جراف فدنخا وريف ومهم 0
 بوف دو قرع عيدا "| فالاو وص[ لعد ع

 منا صوم اواو سو س وا موري ول 9 ول دخان عبس

 شري و ربو مهل با ارم ورغم 2

 . طنا ءاض وم ارموموضول نإ انك حك ةرئقو



 نعاوشولبغ لوك اة لف اضدلاب عسي دراببلا
 ياا قئبا دل درفت سنو فنا
 ٠ْ ظ مدارس ىلص'* لوب ءلَضا لبق رسزعرو ةوضد
 ١ نبيل ىوسو ادهعلكو و اهبلامصوب و منن لوسر لن قاعد
 ١ 0 رق يجو هون ريفر وم دعانا لا سقلا#

 ال و صضكالو عرب الورق عبو ب اسال ابو

 وعشان واوا بوضع ضرال وكر الانامل عر
 رعب دوري سوسو ضن نفس تا
 ب ( ادد عزو انطق شي دل وو لاح تملا
 لييبا بعدو اميرض غلام راسو هييمشسلا

 ا 1 عفو نب تسدد مرتد راج تلا ١ ظ رع وأو قيرط عاطشوا برص خل كرري و لا

 واصل اشبال يطق هدا نفل عسا دس
 ا 52007 شفر ربع درب نشري و دلع
 كنز ءعيمو ماضون الا ١
 ظ تق مو سو | ريخواو واوا ىوادنو م اوا جرس ولكل(
 لص + فوم نأ لعل لع ار دع عطفعوج د هول
 اذ احبابك حا هدرا عما اناا
 ا باشم داس اند تراسل و انرهؤا د

 | 172متر ا



 رت درالسو/و عولسل اع افعل ارجو قس

 م " لصالح 0 ف

 د رقلربعلاب وربه شاكر كرت سر وتولو

 "كيفاه تلا رص او دك سلو وذ
 ضاقولعو ا ةنسرمانرواعوا (ل سوال سعنوا عا
 ترحارتتو "اونو [وكد وكمال ود وفاو
 سوو راس بانا

 بيشو «لزعل و ال نراهم اي اوان شو اع

 1000 ا

 فوت يس اين المدمن لاش
 ضرما واد نض وو ةيمإم ل كتاتو ةضفلا بدلا ناش
 الانا باج اوفو غلا ا ناكدوف لويس"

 عت يك زيتكما مكب وسل ٠ دق لص تس اب ةراىبل
 ظ دودو ملفك اساس نش ظ
 ظ ضاهر و د وحرم اصير و ةام :ثارعوا تنك
 10 باهت ربسوت «لؤبل تنم نا تسود

 72 نوبل انني نوجا سف هز ننسي عرعا
 ظ ير

 0ع اناقة ندنقحلا ءاثركل
 ناضضو ماحب تنم ليعبر او يسون يق ل( صد ناصخو
 سكوب مع فاضخش ل نو ل يقو

 ,اس



 ف ل اح تنهب نرش كفو ىاهح تأ ءاشم
 نحل هلسو : 1 مد اروبا نايواشتا

 | قيل ارباب مسيح نإ نيل قاهح عبد

 ١ نوبل سوم ورتلبتاضو نيا هال لالا عب
 | قاد فس ا تسمع قف ع عيب عي ابو

 ١ نيكس اىق ا فوشارقد دنس ابكر از

 و 20د دس مزاعار لك و عيبت نيت لكي م
 لوعلر ا اع ه1( اًنضو بو

 ن0 0

 ١ هلاك زغير ا: اهنا د ةاستشسا هذه وو
 ١ د نك اب اص عنب انشا اهجذخوب دن
 ا راني ور وللا بطولتخ ابن وس كف وشل
 ١ ع ى ئثانو الو اهئ اخ ولؤاباب اضن دشنت ع ردا

 | ' 5 لطف اهتللاسيئر امد عباذ و ولع علماوع عاما

 ١ عار دعس صال يال علما لمت لص
 ا 00 يدم ءووكرل ىف قل حضرت ناعم للا
 ظ نمالر يجلب طسولا لا دخ برا و
 ا 9 4 عت هب جاو نسبي جول ري صول الادب“
010 

0 

 ئ وعلا لب اهرل ف هؤرلادرسل ا نا باص
 ا ند ج7 +صاولا طقس لوما علالب# |

 ١



 وبين غاواوسالا لبا 1
 ولع و وماهو لنبات دج ىتش ناو
 "اان لاطنم بسك خف كل[ نا تبعد اع
 لو وينسب اضن 0 ااًكلِم اصلا طلعو

 ل :«وك بإب فلتر طوب اج
 نور نكت قمت" الاَهسر نوت كس لاباصت

 ل وريف (قلطم ايحورلوتس لب يونطموفو دعس
 مقؤلل عقلا | اوفس ابدحز مب اس هذه اك صرع

 مس كيو اصلع سلو مشل عل
 ايل ص وقل يسلط عملانرسلا بلا ب اسك
 ْ وفود دم لوح انناباصنا مَن ياس ع

 بس( از هيث:ةرطضلاو ابسلاو نينع لل
 ف مص (وقلا قر صرحا بص سو ربرشسهلا

 ا نييواو بنود 'لوأ قيل د 6
 مشى لا تنو ا رسل كك ف ناك ارش
 ةرباطل 6 اجاب لاو تاس

 رخال اتسرا دوف ى الذل ف دص قدصاس قرص(
 يداوم د شع عر اسري هلو اوالا ولا
 ردموعر ل د اء اصندلا خب نإ شعلان اووف

 | رخل اد اضعنو لسد ها زا ء انس اوزخا
 ا م انه ئئذغؤلا» تمن ىفباسنلاق ابر فاو

 1ع
 احس



 4 ردح عطر طقلا ( فو يب وتعلق ]

 هراو نصرا / نانو لضا كلعانم نس
 فراسو ”انسالو ءانتالو رمزا زلات
 راكراب اجاب ككز نسق هالو شستلوا نولدع

 نوم ديزتكلا و اقلط طرالا تس لايو#
 - / عم عيان ضر يف 9 هوك هديرخو رين أ لدعمرم
 ِ جد نان ئناددجاودفالا تاك اك[ نيا وو

 هنو عرش فص طم رو توما ققاتو ناسا در لص و

 ئبرقانو فلل « مدس يؤ يع و ؤلؤل د لصف
 دحولل الاول مراوفلال وا تال قو 7

 الصزاد دق عز زاك ل عازا ال عوصامتسملا» كش دع

 نوعشم ع احول عبس ا هرف بف اراذ
 كا ءاراككبوف او درك لق نس اهتسس هروب

 انو آر و هس مم هخد حو وابكا
 /ب اراد ديا هسه ري اضدا

 رطل سوق 37 و لضوا تر سصر سي أذك
 فخاو رطح اوك ثالا دامت ف بال طرشسإل قا

 ازيد ا جازخاو لوم اعراب نبا دءاب ع وتسمي
 را ٍِش ءا وانو اهل رب فخم
 ومد "واس ترشلو علو دو

 : او فل نع تدر و' وقسم [.جارغسال#

"7 



 1 ءءاراوتنو لع 2و اضل بعلو مادو اوا طش انوا
 م ةع ذولا اءولوتناع اه راه ذعر انب
 عار زهل اصل اعز خو ءاقلطمطفن كرز تال
 تلاسس ار ور نعرف ة واج رضاع 28

 58 ام" لاعلا ريكس يعلم
 احئلف منعج دوك فيت لجو هن ليس
 0 يطا نود تسزفاو و يمسي اس ىلا

 لخط ا رعد و كرم كوله د ص وز واوالو انهن سو
 او راو واتصل شقتك ابعد
 يزال و ع فاقوالا وطن اعز ناورمملاومو رشا
 | هيدي ماكس امددع دوك ظفر خوف دلع اع اد
 "نقالة لود يشابوادباوا وأ ناوأ ولو هاضضولو

 مييغمعفد دلو حرجا :“بجرفرزعازحان لا ارعلد
 نط 'بإ موتور لنيل تاو موللاؤس نع
 017 3 6 (باصإ اصول اسوي بك
 (غ . فطور فرل ةكررع ددصل مكتبا مجركناو صال

 دج د ضو رلا رق فواد هدا ديمول مدا لول 1
 تلمالو فنادلع ا وممن ام و هروكرول الق لالا

 ]يصل مبوطقاع عز اي عيب ا ن4
 16 يستجب واصل وسو قيد وار

 2 1 11 رادو ١



 بكر لبو طراد والف ترعاه
 مثلابتو 2 رجس واوا غو ول تع

 رع الا امال اما صرضسل الدم 'ورّصْفلا يطق

 دقوا ام كسجو صرزوك نطو ان اعزتشو
 لاو تداول السوم يح /

 موال مردود ابابا نسب رعاك عر
 نعل لكبح وار هوت نابل 3:4

 0 نزلاو ناين موس فن قطب و
 ران جوة صلب عار بك نسيم
 بيرام راض اطك و اهنلا

 رو وسال نع وع زعل نكاو ىزناع لأ
 راو اءولظنالاد داموا نايل اين '

 هع اصرف انما واعولتلراصو ا ب م
 هدام فقل لسا سترنو ونامتالاو عاف

 اكو دال ةلاج دال 0 رث موصل و

 ميال االالغالاو ناسي شعلا ل لامع
 نأ ملص لاك "91و طم الاو ماس (ا6 ادع
 لضر الاو لاقوازابج' عرفالاو ناسي نسدلا

 7 ومضر غاوبفل فشلا و لمع تب اصسر# نع

 رخو ا ناشم لاب تبر كرا اش موتي
 طقضوفف مك اوزوالا# ل وال 7 اصموق درو علحو



 ع اص ث ف فلض امتد ارتي طالا ولت اولو

 | ديمو :اوا تولد لعرض هوصللل ورسول 2

 دبر اوفلو ةوا,ش/ اصل بقا طش و باكر

 م موصموب وشو عمق طرتسملع النو ىوكرلاا

 نخاف لضاططلا وجلال وقتل غ نيلدع لو
 شو لكز ”وءوواسك الا بس ومب (. علاطم ا

 ل اواربراو اغسل انو لح اواابسا ع ماو
 اركاؤول وس إنو (ناووار يع ا

 7 ام :زاواو ١ 1 ل

 7-22 يولد ماج غرور ش نط ارز 75

 لكاو وفد نطو اسي كاو ا كو / الجوف 'نآق
 ياذا اذ زاد ططفاوا وتسوانضّحاوا اع

 2و ونيل ةأسحعلعتاو اغامدوباد فوت لصوت اوا
 قف لخدو لات موصؤل وار "مع ومساو ال مغ د اوصلك
 لبنان اذ ءانزبا»' نم ضدو جي ارطم

 وادي ت نطو واناصنم عر او لزب او رسموا

 1كيزارخالا وقوم السل مويا نطلطاويرهلو ارا

 لوك ” تءافن هن 0و ماهارت ام امزتو يعل
 لوضع مو ىص ود م< صلو ىّب ىف

 ناس 0 ايدج وف
 قؤطخت (نطو 72 و 00 اورو انزع ب ذو اكاد

 لكان



 و موا 020 اهط قعر راو عر

 ل لاو عطاء ينط
 ت١ ء ارت صل ا هرقل مغ

 0 را اردت ةوغبا ةلفا فاد

 اجيب كرك طع مب او ناسا در ع
 ا ترحا از ل رع 2 محصل

 وصمود ء شقة صساز ١ / وم

 ب اوال رس ( ل نا انقل "و ملعو و رزعإل
 لع تو ا عندسو ليام لسمفتلو و
10 

 راسم ومس رو دوال و؛ ' اهلا ا يد اءاونصقو
 و عوج لادن يبولو بطلع ملفا" ناو رصل ال

 جنزاهكش صر |ولضوصو(ن | عت اهو ررفانررقل
 لاو يهل اهكادكال دئولصو ماس اعذ زا للو

 "صودا اي نا هضاولو ناشمر ىطقن فاض الاف

 الصار ول نع ةولسم كد فو راد لوال يش م
 ظ علف زاتق د دع رضى اهلا جيتا
 ردع طعنا و مل دبر ادلع الا ءاَصَع او اادصق دش
 كوش اقر انفال زو[ ىؤنرزدم فاو ةاذر ف

 واع بك كرك اصمر يف ع ارقاوف موصلا

 مدلول الغار ومو اهلا يفر سم مول م اها



 قافاز وتم( و لما واش ثواؤيبا 7

 البو صرر "اهلهم بي ياا وفقنا
 ازعا راض واضع د !طشاو مدعو

 ري ززلاوارعمم ا

 از وكل او ني ىو ' آو طقم ار زي ناك ايم

 ايمو اذن عاف ارمؤ(ز اكل دعو اني

 0 اوس و حسو روق قا
 معزي ضنك ينتسب ور عب نس
 ْرْوَن فالكرقت مر دولاكسدن اس لبعم

 ء رض ال | عيطخس يتوج عظغفف بحر دوم ظ
 روصو ل يعسب فايتعابس ناسف

 لوم نتور ورك اطعم دود ايتن ىف اد ( وا

 مَصَلآ و هاوس ايف_جي ناصر صفا ث علا
 طرشي داتا ثلاثا للود نصا طيس

 4 زج وما هكر ورزق ناسي 2

 دهلو ارد اوف لد نس لاوزرلات قد ”ع2و
 دك فال و فلم ع للص روب كك حلا
 م بس لكرعطرزعا الرز او نما

 "ىلا دع عيئااص لوفد توب
 يكف * انس او اذيل مهيدي مف

 هذ: نيكل كك ادم لنغلا اذكر

0 



 9 نيزبافؤامروا نر رلوح ارو امون |

 2110 رن ءاضكحو ورب اسف اصمم ئ ىنعا

 مهيب نيون هطزشلا ناو ءالو اراب لد
 0 اصصر ىاكّتع اري ص اخر اهلا ديب مو

 ا انكر صئروصل هاَسف بجو

 / وص جروس نال ىثصوصكت

 م سو ع دعو لاى ف سوي ىبادنع
 تيس (او داماك بلال دلعار وو از ل

 0 ديدس سيوجس

 اور رح 5

 نو ونجا وفصول عا

 قولا جاو ء 5 لا ف اوطو فرعا ف وقولا ء راض نأ
 01 رمد باو يس ولد 00

 مشكو «روعل او 4 ]اوس 0 ءّدنار

 اللون الضام 1

 يرو فور 1
 لوو وجو "فرغت اذ و ّفدح او ذراعا تشاوم دعب
 معو ضال اردعو أنوار رج نمو رب در د

5 

 لوادي ظنون دكؤت ةلا ايم عويس ٠.١" ظ



 كر زا لافو اوهش لصد 000

 هس ْ هزار رت ظ

 تردد سكوت زاكي كلا
 1 لقنزيرطدا انوا ىلازاو راحوا ياو اصقسالو
 رونو ا يع ابقي هوك ادب 0000

 م و دالة صون رونمل اهلا اخو و

 رول امولوا اهنحو / [وشاول د رع رو ادهش ارح
 قوشملاو ثا تش هرولو الة( واحمل د

 بطني ردع :لالرو او سلا اش دلا كءئامهصر قو لام اد

 | كورسا اء سو س ارداورجولا سور نعد لخد ظ
 لوو مسباو رشا ه ايصصرب بخ ٠

 0-00 ءا|قمم مطغمريطعادكا يو 9

 عر تسيل رلا د ررول الا بسلا« غبص [ ود
 يلا أنا ذو طبس و نان سو م تسب

 رج وبي لوا واءطبمدلافش لمد اسم

 لكي درك ايان محو ريكا ايةلك مد از راو
 ع سا راهم يلفت

 اممعز ينام دفش علو رس الاو اري ا اللادك لا
 اههص دفلك او (ٌعكلنادءاع نابع بقا
 | لمر وول تدص وب ايزل هيأ

 برن ل ضر زان ' اول لم طقم ثلا 2

 1 4 اطمح دم



 سدس فا وار تس |
 رجس ميغ م/م اهله زع عبس ل كرو بكي
 عضل موب و راع اقرب سوو

 نيللم اعاس# كراك سل :0/ر هعثرد

 بل عش انسخ ابو ءوصو نير وحالا
 فاطر ا غد نع هدر تك امبدب :لوايتس

 لو راع اه عباس مالم شو انا لفن م درهما |

 يوجب

 واب افك تالا

 50 اضايرجب تقوقو امد وحال نط طخ
 ْ ناز ا قلصلو (زلاف اوطو قلما دخل 'هر ترو

 مورا د رش تلت قورعأ وغنت و ظ

 عيدا هاتوا اطر سلي
 رض ق لع مااداضق 22 اش ضو ا
 ثلكس نا عراد ذجكرل ا بقتس ير
 لوف نيوم ابليس قل اي

 بي ووالاض وس | كو ضل وزب نا بوؤلاى ف
 داء'وَراهاد ياذا نم (ثعزصو عزف ل هز لحم

 ريا صويا ع لطم اه تافرعو طل يف هادا! غس



 توا عسا ذاد اءر وصولك موو ولع ظ

 ضاع زم اشو مر اد تيس كرك نزاع بسكيداول ل طبزم نفعا كو مد
 قنا ابثلعب عباس فك بطعو ءاسرلغ معو
 وج ولا !(نساوب هن (زلاف ات ررصلا ف وطو
 بضو نجا (و هع الاد لش لوث نايتس لدا
 ا ضافو مو خاورخ عولطمو هشبل واود
 ف اه زروب كلنا هك داعى بع يام ءاس لع
 ةتسرفعلا مساع مف ا سو «هلسرا

 0-7 قشور هرول ىرروب فق د زكرلو |
 ىدزاد بضالو م كلك ا تكي عرس هك

 اكرلا امو ؟دع الوفير ضزغل الوز اعت ل اور لش
 نا لو فعلا (لضفا امشسم ممل اع ليسو الاوت عااد

 مع تس واو الغ دغن ير اك يع تسب ا
 صل ىاطبغ تح لزن لكل عمنا ف يدل
 تشع لع مزن نسي رب عسو لير ال ومس
 ةعاراتي ثرشتو مزدوج وو فرص عض دو
 17 0 ل عن بو زا عدو
 وين ركل وحلق تافوبق وهل مدرقلا ف اور
 مونباز اشاد ياو مهلا فرعز اوز نس لسبب
 باقم لب اول ارز كت افعا (لبع هاد عالاوا



 ضو قعسو ف 51 ابك نسو

 00 م تشك ارك جر ال* 11و ليام

 6 نلت ريل نم هس 0 بو
 يلا داع خرج برتنالو بك سمو
 نمل هيلا تس ودود فوط زون

 وو ارو ايف لم ات 4 0
 0 رول

 قلع عساف رأو للشر وسوم ف الو
 [دعن نرقلل عطرا مر ناعسو نا يي

 ريوس 20 ماما ماصرت وب
 فويتوكأو لإ نتوت :دل اتاف لاو ءاميز نر ديلا

 طقس ض فر امدبحو د تطفو ت لطب وعلل ش |
11100 
 | تاطنبل منج اههيب يوصام ما لب ؟مان الن علت 7
 مك اوطلاوأ وزنا اوطاو ابر ف وطس رع رسما 2 68
 رع ان دعو قلك عبو ول

 7 وري زهكوزعلا# ةزضفاقو ثوم عب
 هذه يطال د عودوج سد درا
 ل 5 لمقال امص ا ىن يان مولمراظو نقلا
 اص مو اس دب قوس ءاسمي "او فيولا ظيخا



 الدؤعاوأ اش لب نال اوجد ندرك د

 200000 "مص طدقاساف الكب

 .رتك مطقض وتنال ولع نحر دفلك
 راد عمم قوس و مل ادق هدا يد عمم وس!

 عمادتف جداد مدرسا 10 4
 تركز مل نوكأ اهتم نوما لق عار ف اوتو

 ف الو عنف ساي عدوسبو تكنو
 مله ازال ' خالو اضف و ورص/نم عثر [ لع او

 ظ نوم نمت (نرفل مدا تداوي نام
 1 ياو ف هجم :

  كميزب نيبو اواد انكرسار تضقو | ونمت

 قطو اوبر سازرتسولا اطيل يصلوا اشو ظ
 ا ضوا شر واةنناعو اطلاع رحاوا صاحت د اس ار علر

 اةرعلا ف اهو اني عردا 22007 هدر اعط '

 ضاواو ارث مد ايجداولو نيرو وللو اينجردصللو

 . شلل ”نرعل حج لفانك و ايي تاورعزم
 ينلاوا لن فئلراو اررصلاف 0 فوطىض ا موغل

 ا رو يون ءرقولاوا
 (ع فلا فاوطو قدك اوإ قو هزي مشي ا

 وزعم اعز رع (هعاكش مرو عار
 ار عرس 00 نسااع|

 م



 مهن ربو دك فولط رافع ادعت
 لو الا فول ها راط قير شل إير يصللوا
 هيلا "زب نم عاج ضض+- قرش وف
110 
 نفاع "سنو راع تسكر عاشو
 عدس عرس يي

 2 ذل قدضلو ا ميوزك كلر6

 كارا انامل ماقد 0

 و امساواو ئطو و ررولى لح

 هيطللوفوروب دطوو اقرتفإل ةوفضلد حن ىعب#

 لوس ضل قدحلاموب قنا و بجو
 ولرارول و ٌضفلو مدي و ضمت (مض ول راضاوط يف

 اهيا ةريع دوا اهلص محي فا هضااد
 ناش انا درشالو لج زع اهمسول و هذان علمت
 رايب اج مراسم

 قتال نس ناكتسرفاو هادو
 2 0 رب مب اتش المع هاشيإع

 دش عاصوارن عاج ضع ليكن
 ناو ارو زيكسهكم اوم نعد وصنوا

 فب درك نا بودروم اسد قش

 هاون عطق شمر فلن ّيفلا د هوعع ع م وعَس

 مب م

 ا ا



 الصراف 16 م تيس رف عوضا متسلو

 01 منوسلو تباعلارج ع استو 5
 . عريش يلو جرد موضا مالا

 3 00 تلق لا هظرَصو 2مل ااوزجؤ الا
 ولكو ب وو برتكو و ةد ارو باجر ياو
 ئ ١ هيدر وو راف دش زب زوجت يرمعت

 .| لانوس واد التلاد وسلا خويا
 .| عي د يصل مر عد لاط رم 1 6 رو

 دوس هر يروق ناجي دلي ظ

 نار ف سرس لامعا اع صعتو ا تيزي
 عونك م حيرش دفالاو ز علا لتيزخا ٠

 لملف د املنات قاعي رخأ

 دكو ل له صوور غش ارو وك
 هوو كي 2 الرص 2 عجرم االع ام اول
 دسار رل 7 هاد لك هريس عو در مو

 تلو 0 طن تجرح

 لاصددزلداهتسز اووزعل او( يدار /قاقآ زبير
 دلالة طيفسوولو ناسف عشب ل ءا مصار اع

 |٠ مط نس اعط تركز س عوف عنو 177
 هاواال لوط هاه ن انس (يف 1 ان
 2 لس اأن اهمدع شالو يفامخسلاكن اهتسملا ادن اهو



 ها كو جرير هاا دك حو تاؤول انفو
 م ا د علا عب

 « ل م ردع ل ري 00 اهو درعل تاك

 داو ل 34 ولو ورعو
 هدلقلاملا ا لادم 4 0 0 ى

 و ب يي هم تضفر زل
 عنو يضر ضم ب 0 'ز

 كمل يرن ارد لرسم دوت راصحا -

 ناطور لحال لك حد رخام ل بخ
 ناو نرسم  رسوُو وعل جس
 5 هارب الاوان اكو ءاض لاراز ارو

 جور لعن لكن الع موي دعا
 غازبول مرت نايف صام

 2 دنع ب "تنل حم نع
 )2 از اترك ع ل مكر لاما عيد لبس برطلي

 | مالمو ونش تس ممن وا رعب مرج و

 | ولو ملف جوت دوي اعت زيد اهلا ووزع

 .تسصس سمس سل



 1 الو قيم اح تسي ونص فرات تو

 عر الاغا شي رادع جا ىتاع ويلا ف تام
 مب نر اهل سنع دعا سس اعمال اس مم

 ليم عولتف حبتوا تا تيم مدعو رد

 لحلو ابرل لع دع حر ريع لسد هرم
 ا الولع اصمالس ود هبوب ' حان عر مو رجل لع
 امك اع م . بح" نال مد واس ايفو

 اقرط' م ذقفل سو ان راو دوق 9 اف عسباح |

 تأ كثير رمال نموت تل رووا شرع دك |

 و فارع تل رغب رغب ل سيرك
 كطوو انك ف اوطوفال افكر امو نسر '.ء حربا

 طقم نارقو وسو عون ى رب نسير[ ف وقوا ارهل

 م لال درا م/ريغ دج مولز رخال ع2
 نطلع كد اضطر كف رصن قرصان مك
 نقع وطغل يع زنا ب اك هء ورضا ب لكلومنم

 فو ةكل_ىوكلاولريابعا روض شماف بيعي بنو ء/

 |. ا عض قرط تضل دروع يش
 و دروس و غ/كل ا انسم وغضب توه
 0و راب ةرهشسكلو لن نك اكلي لقا
 : والامر ل رن جم اويل ضنا



 واع صقل اهلك ن ال لدا تسرع برا ىريشسسا |
 , ه// 1

 "جيل الخ عاب لبدك نميز واود ارعس مبرر
 أ مسن مز ريو دز لم ةاشوب كالا تن

 و اثق دولت زو نزال ةزشسم ور هول عن عج فمع كلا نو ل نا هاصرحال ةدكرأ

هاق ميدحاولو يضر
 72 1 و يصل اونو ا ار

 كرضلَسدو ميغ يعتد ع ثرغس 4

 3 نهتَولَو ءدعرالا ومصري مدل و شو اًرلع



 7 هداوناضدب 6 / اجو // دلك دصتسو
 اعيوتاف يطال ياوت سماد اضاع اه

 2 حمص اص اك دواره قرض

 - ديصلا بسيس رن ةعلر ولأ بضل اشم

 لو زشماو ء[وُكَدْر هنو سكب ف باني

 لاس اور عضو اا ' اهرب كد دلصلا ملعسلو 0 /و برع

 دعو دوب6 شمع احس نانو

 اوان ارلاس ارول غش لوط مسرع و ؛دلص كال بكر

 تم كلت راك كاش ريراول ع7 هرههعل ل
 ْ باكل موو ار هوك رصلاو كاع: ارلاع وي د

 تيكر لدار نملك او كاز وعلاد
 لك فرش كيفين واروع سيرج راصأناو

 وأ هلطزعر وعقل مدعو عرج د نشا 274
 موف 'ويكان اًضورلاو اال سو اخ مرسال جنم
 هوكرلا والدمع |هشولو رع ال
 لوف عال اش وا م

 ص اعراس او 2 هل داك سوك ل حر وأ

 داو وفوتابيصوترد عت اذ ل يقُناقزيدوا مظعول
 1 اعمق !لكا مااا سو درتف ل صو و

 1 1١

 ئرديص ل ذأ واذ مارغاو



 هرثكاو اللا تو جحا

 نا نيفضتدفوا هكا اس ا فص ع طلو عع

 نمد رعو لوم لوال نحكي لصف عاما و اهبص

 مط كوبا دان عدي غانا امو لاش

 از /بسس ال« لطارتعا ير و

 ا درو كه و كر )
 لقد قو يف مي تراب ارزخالا و وصع

 |. شد عطب و لاعدو ماو يرلاو موضح اورو
 نوعا فطو انس مد ساد جدال عن لك
 50 ايمالإ لف تهشم دعا بتو و نعول

 تيا اهئ رم 0 ل 'اباعسزل و عرعل

 ل ترحل او اة ورع مطب يح
 0 0 ١

 06 صو مذ ايب امل واصلا جر احنالح فسم
 او [ىلفاواةر انك اواانيمو زحل ردعل 9 لاو

 ب هادا زمور نجد
 الب صو هر هْضقاس عي رنات سركو تلع
 زي ايف اع دلاف لحس "وصاض رسب الو ضلع
 ارهس اوك مدل ايلا ع( (يطالاو

 هني ف 0 3 0
 ا زار اهجسوا



 ارجد ولو بالا خت يملا ناو ل مسوم دو ةلاو

 لوو موس ساسهيص حين نخل تا دع
 عاطتشاذ اة شلاكر راع رشي ف طقسا
 رعنلا رولا صر كلاو ءحلصل ةرتعلا
 تلك اور علك را هولي نان كيال دلال ل اّصلاو
 ظ سا ا دج يوصل

 | فازولا ضجر كلاع قل الاوةاىهسلا رولان صلاد
 فطلا هسا( كأن اع وس يربو ولدا غلا
 > ةوارات عون 'د دالي عد ى (راعاق فيرا سو

 تلح ديره ءاث عد ايو فضعا وعيا وأ
 ادع نا شك لكز والفوالا تدعم زل تظتعو ا
 سباب ءافا اذن تب انف ض رفويج داس تس اننا
 دوم او ةراد' ريع ىسركتالاو معا لاعلان ع ورق |
 نزا الدبعلاو ةرلااو مت ارح باع مطق ارق

 /ة ا وعطع زمام نا نهرو ف عير
 انسع اينبدعو انا افولبكل 6 نزول اون لاق
 هيل اء رخو هوعيلا عاب م |ناقن و

 عينراضاو جو ويف ام اوستن رس 00
 ل 1 دمع |ضو لُسو لولع# عال

 | بلا ىراروا ءشثك ل از عا لاعمال / نكرم ا هروقسو 1 و /// هب

2 



 7-2 صاد و تارت ابر ب ازد و مش وا

 روق /روواصاو ردع اية سوف ة "ماو
 لالب/ ف احاؤأ لا اءالازعفلا] 00 1
 سر 'واذاول هن از صداه اص ا دبع و

 لضو مد امرا ادخن اورالو لاءالب ناعابلاو

 اف رز عبو لوم يدحو

 100000110 اال ]داو

 راحو وم 0 نورك وك 20010 مو

111111111 
 ا 200م 2 وسو

 أو 0 لزئادره هنو

 0 ااا د 8كم . ا
 عضم وع . ومس ميلا در اد دمإ#
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 آيل اصلا وفك سلف دو نك ولا تنازل هولا
 قع فسم زعموا عاتب
 نع فو لاوماساوزل وضكاهملعر د اهناو مسالا
 ولا عناد دولنا اعل رعب اطعم وعرب

 النو نع تضقن يضرول يد رعلاو كولعلا د قغللس إف
 نكد زر اح اصرف هرم حرر افريل و اين لولا
 دع اهئ لاك اف هر يبو بياع ء ارسل تحور ال

 نعتمد عاجلا نب نذالا اعد او
 اح نيد ش تييوط ارت نامت و تن اع

 اطر تاكوواو زا عسغ نسكت نه عار نبا
 يكب حالا عر ومما بس! جرا طرنف اير
 ومس ويقع اسد رت و لخا ريغ و
 طولا اوما دلالاو اند سا تجول ضان

 لش قال علو اهروأ  وسوا هي يصل 'ةولح وا

 لإ ف در اهشلا رو انج ار متو ةولجلا و طولا
 مرار سو الادغال نك اعاص اشي ماو (ىقل ءا

 ”ءاووابسؤنوار وم ابعلا دج دا كوم علئ اذه و'

 وي-



 1 7 وزلاشسدفو(ن رو زا ستوبب

 او رفتعتنوع دن اف /يعول»
 ةسسكرع عقلا واهي ولد هض/ لعمر اح ور 2

 ردم اروع سدا وهرب خلو لاكن ارق
 غ1

 ا مال دبات وعدا راف و

 زكر وسط داو و لساهن وطب ول عع نبدحال
 000 اصوااسسوا اصح '!جتول هولا

 تش لاو رعب كو لقنو اصر مولا هولصلاو

 8 افصل عر ص لمت فورت مو ثول اللا
 ارو (هتب او اكلت سوات رم و امضي
 عوام زكان اعف لاب اك دف سد ضيقا مخ
 17 هاترت نزف "واب م ان نافل عوا ردع
 ' | اهب ضاق وايلر شر مالاء فلا ااف د اقاو

 2 دما ايل نال ْ

 نادنعلا "و رس دحاو ليعمل ءاناضضف
 لوو 24: دلاطرسس ا رشي واس َ

 علام او داك مابي نوار ع يركلاد هل ان

 تسول مرر دهس المسمن روع ابو ؤصرو
 نا بورما رس نادر تيك و ا

 صن م سا اس مشتمل
0 



 سو انساب مورس اشو الشدو ضو عملو
 ةطعو ونس اكسو ا"ىعو هالو اردو الهعو نامو

 0 ممن امال ف وب نافقلالاكد اواو لعو

 4 'ناوتراثرايابلاطاو م ءوصولو ار ول /

 ئكددعن ا, عسل لولا نمو ابرمان (عونناع
 نعال رو واربع ليبانزئالاهتضر ةولغوا

 لو حال جرحلا ةزتسلاو قفل درك مول ملل ا
 20 0 اه/ر فان طرصعل ملا زاب ارم

 م انا حورس فرم افلح نس ندد ف الفعو
 هنعمل رشم اونبام حاتناا داق رقد

 ناك نأ لمي شل رم ندب انصر ' لكبر ىاو
 لق سدح ( برم ن اه ب صحت انما هلع ناذاغل

 ارنب تسال نا لا صنم لو ليتني 7

 / رولو حام اهل دماس وم سو بو لانك ١

 ىلا يل دس وسر وللوقلاررول ا ققخ موس

 نسم لا تع لإ رو غل ( دبع و نا ضقل الو ش

 تقر كرر ىب الا ل وفلأف ري اف تدب ت له
 ١ عناق مولا اجور لو اسس رد( شعل دف لتر تسب |

 اخو جد متربب شعل كاد لاهل وا اهدي

 رورو (نصز صد نايتلد كلبا لدد
 ل اطل تشطوو يي ذرع 2 ابحومب ةريحاطي وا متم مع

 يي |



 سوا لسا ندنيمر نفوز كار تلف تادا
 نه زثلا صواب عك طف دوج اذه مدح
 فاهلاكق (حات ففوز تالا قشر ممن ا
 درو هن اح( لول اذ اجاول ماقال 2#

 ل زافقس نوب مروع اقفناةررأت يك لل خ
 دئامقم قلع بل ناو ن زالوا قلاع فل هع

 | رامبو و ارو بلو فنان اف مغ عابس

 ناق 0 نرد رس اضن ونمو ناعسناعالا و

 ل ةرالاعو ان نبا ناو لول ارق تب
 لوانع مائل نطالاد بقر ىو اارغلطا هزاج احضر ارفلط
 كاوا يوم هنا ارا ع اب اًسنادس عن

 يرمز زان للبع حد لذا تفقو امداد( دعب

 هول ارنا مرر نس السوم اء واَض

 محول ةففلا نك حوزلا الو هرتش

 ا من هنو رمش نو غض عصرا
 لتس النفل طقسلو عاكس لس او هدم جادو
 دقو لزعلاو نذا /ل طبق وحفل ةل/ل يقلال ئعولا
 قنعف نزا لربع م تكول تقلع ذب اكس و مما

 .ارعل الحلو لقط دولف اري خالل فن
 44 م0 بست ريم تال واما ناهطو 41

 رمق مانا اورو" توسل دل اذلو ربما ا|مئيقددعو ظ

 7 ' لوو



 و

 تلاق ةرحوم م رل دوز يغلالر لاب جو هلو مان

 7 لدلاتلرول و تول نا ابر افك ن عوفي ابا

 وة رعووادوهشك ل بورتال
 لوى اواو ايسر ( اولد ىلع ازا 2 ادفع

 الدرك مرعى اكن مو كويل اوان نول لا
 | لال قالط وااو قرتانا د لوز باع حالا لج |

 ضخ بن بف ثلكد ناك اد وطرمل الالب ةرهغالو
 نيت نيو ب نكاح وز مس مالا مالس/ل بش ان
 ؟ى دع ال رات ترحإ باح يسال متل بس سرارلا

 فضلا و وررمازك دوطر للك ماع عراعرما وادنززا
 اوم سوارا ثمل ءابانا تادنراول الو هنراول

 لرعلا ب, مسقلاب تما اًهاونم فسم نبت م
 نان او ندم اوركبلاو لوكانا نسبا ىف و ف
 مرو ا و :تتاكلاو تاما عص هول و ابو م دانعاك
 لوا عملا« م فابو تاءواتلادل ولاما د

 طق الو اطال رملي ىلا عش نا اباد
 سو ايريس عيطولال هموم عابضرلا بسال
 اهبذعب وش و نالوح زو ب سوعكت تف 2
 لق نالو ب تثيو نع عال عربا لاا

 ءالل عاجل ف نعاف لل ا قع ضنعا اج درى وا

 ظ ربح ع بيرلو لا امدحا ”ىعارمبو اهب رق وعاشوا



 | لزم اهم عير ا عتان لا برا

 طزجو نباص ادصادرتن مالا بس/ رس مركب

 قظماتض لك ورلد امد رلاعم او هس درع ماو

 هل وو ويضر سو ةاشلو لة ناد وس رب لعالو

 طواخ انك شما وبك بلدك و م لورل و دارهم
 مل الاب ازا 200000 .ء

 رما واسس مرض وتو : كلؤصر'ىصلاب نفط راجل “أو

 عصرا (لع ب عرب و فضاوئرصللو "اوت ملاذا بكم
 تسرزع اف ن ويل تقلط الف الاو كام اترهغن لا

 قمل والان سؤ تعصاو تزف اشم وزو
 خي ليل اف اسرع اونل ىلع نجا ايزو امل

 يو تشو قرت رعت ولو قد عجل م

 تبذيق د قالضلا تب اقوال :هسلا

 | ف طوال قول ثنا هزم حا اعرشسم
 لما وموم ضو اولد ةاوطو منك الطو نحح ا
 يالا ضمك ني ارد ضد الر 0

 تبييض ؤالط مر ينس سمر ال”
 بقا الصويا همن اشواك 97 /

 3 توب رص تدر نا ءرلا

 ٠ تار / راع رخال عرار وجو حالو

 ش 1 دخل ألق لاطب تنيك فن ؛وموك لاف

0 
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 نع نرعادو نانا يومنا فل /لكهنع عشب
 لللو عو تخل اع حبل كق دع عقلك
 (مباسو /تر اسوس اوا اناس ابك ا از عودا

 همس يصل نيب عر زوم قطع بالغ
 .لطءالا دعا مماز اًءاساو هوتعل ورع عملا و

 تعزو دع ابتدطفرر كن يع ندر حاجا
 فق وا فعسويوب اد اغلاءاضلطت هس ركع يسم
 عجب لاس ءالاو كوي قالطم ءاسلإ هراينع' ره

 قالا عنب رست قردان قالطلا
 [دولطسو قلاع تملا ” فلا ا جيلا ان كرص

 | قفرصولساشررا عداد اولخ ترعرع
 م عل ار ىف افا وربع صول ةن بو انؤلا ذي
 قلاطو (قالطلق لاطو/ى العلا تندادلوص 'قرصل

 ونس /ن وجر ذحاو بع فل نك قيلت اعو افالط
 امئالعباؤاض زا حتورعا ماه وبلاد يسوع
 ملا وى ل ديلا: مرا اوفر اع م عل ابراوا

 ىلاد ثو او وصنع اسرق اد نسارلاد دولا
 قلط ض صج و كر لعلا نظم ازرطلا ةجرلا ديلا
 نتن حاد ناو ينو نرحاد لس ا
 تل يفلط اعنا ش الش ن اناث لا نحاو
 عرحا و نيش وف حاب ثمل خو نانطلط زفلد



 طع فالاش الدف راو ىولزاو بلاى ؤنواوس يل

 اور اش ع ساو 27 حاولا نحاو .اوطوم ا

 ل
 ان يو نائب ولا ديرب نين ف ناش تال
 زجر ادلاق هلك هك قو تم نلحا د ماشلال ل
 قات نإب» قيلخلر دلك كخد يف دل اذا
 أي دولا دين نلاشن عضم وصلا زرع عتازع يقول انع
 ولان ىف اننااووك هز والا تول مولا ادعوا ادع

 ةاهتنناازاوعب_-لكوم عمو وس عسواالوا حا

 سيبك اكمل رك سم اا كدت لبت
 ورثكاوا سررت فوم اه ق لا تنل ا: الاوقد

 كثراملل تقال يرعب تان ان قاع يريشمهخم إف
 تك رهلط ار اهتموا لونمو/ ملال تين اغا
 ينل اازاو تدع توم جلا كزطإل ناو تضلط
 كلزف طر اواتقولاعؤ/ن ا و بزرع ىسو ننكر

 . |ةةزياربقلاط تنل د ةبخابا لعن قلاط تن د
 نقلا تن يف ةديكارالا لكك نحول يت
 [زنبطنو رس ولعول و تلال تعاو لبس فع ع
 نا كس «!قلظن ةطاكرتعلل بال ريف هلا و

 تناول او قلاط اسم نبال ىؤلو ام اج ل دعوا

 0 وقنا وزب عصا نط جي اوبس قئاع
 رروب



 ف ءاىدطلا لاو ا قلاطسم
 فالوب اكو قربان طيش الطواثخادا
 ل لماع لولو وس قيدظنو تيب يكد
 تلدوطولاول هك لئأررو لي ( نرعاو كدي
 8ع اولا ( تنس قرف و نكد اس يلا

 | نحاول و اغلدرعكل بت سايلق ب الوب لارثدوو عقن د
 تلو إو لانس هرحاو روسو /نرح' د لشد /زخاو و
 رنا و تدخر ىلا ةدحاديرخاو رحاو قاط و

 ف ال اناراك نان وطول اخد نانصطشلا
 لونا ادد ضايق لغتنا نار الو قلا

 لكتسهط ربطت ليج ع يرالا اشي وزي علوم |
 تاو( انني ع لاول الد رد رع /و

 لمقال سدح رس وسير االا حارا
 نولليزع مئات اهني لاف لوا

 لتسهل
 7ع اص اوبر يو لمت اء ضوب يان

 ٠ 2 رحا تسل سو كدزع اك ط قت
 «ىطئرل وطلال رمخالئف د ايف دلمو برا لرب
 قتنضنى نوم ذر اكدرلاو بال هاوار
 0 ينل حاورال خس اج سف زعا كتم ل
 زليتؤما عاجلا ككل يبس/ت لانو عنك

 مصل ورع ٠



 نولي هم 1 04 برب هيلا ٠

 , فو يللا انس يعقب وعر رج لك

 ليف نادرو. دعي ثدي ع عا

 5 هْدْي ال اوهثإل اصلع م 0
 ل مرج 4 2-1

 0 هس 9 200

 ةدصاشتي غرو هوو نو
 كثكشسل رار تلت التاي وبن

 كيراص ًارمكر خا ئه ه6 ول قرط جرس

 ملام اراصانناب عجل بكر و ايوحر ارتد (ُن
 4 0 ناار ان سو

 | بابزعثو كل وتد/ل يقتل ئاعاغاس
 كاّضاوإ ديس لو ع 22

 ارياع ذك قنة عرعر اها
 ااواوا ااوا وبا مناع

 ةلوا لاو كك 0 وشف
 برقلطت حاد ىولو'لوال# طل ىمثسا

 د نعت + لطف [لولو دحر تفقد دش

 رو عرحاو تن! ارمسعلاتي احنا ىداتخا
 هيا هوكو كرس مول ط دس و كولا هين
 ا لا سىس طب ايما هن الو عربا و

7 



 ور ىو لو قبر فتلاث دلل قلن اكيد
 ود فا 1س ناو ثعوو

 م نب صلصال هوواولو ليان (تااس

 هنا توبانزات دل قوتا 201000
 0 0 امور (قلطلتشسااشلا 7
 تا عنسال اد لوث ابعث سوا اب[ ذوا رايب
 1 اد وعتو ناضل ا راه/اسول

 اهنا 000 رص دهس صد م دوررشسوو د
 طرشسوإ لا هس اهبل نم عا
 ترج اتلاففاكر اخأ/ فو لفاعدح نبط

 ةاينحااك حلوو ار اين لطاوو اس, لب
 العسوله الاتيزخ اور 22 دج لوقب

 ىضاشر خو م اوُصات فلم > لا ولد دينا كلش

 رد ' انخاوا رطل لوري كراو"ل انقل
 ترش و دب كو اب فس يا لوطا
 قول عقل ع ورعاة ضا تسخن قف
 لثردو "لباب مهل ل مث زجاوا عاد ىغل
 مونرو ا | دود عرولد مويل لوري لراوث للا
 ورا دم وبل وفل عري و عرعر الل 2
 ١ اتقوا لثة دعنا ك سن يقلك اق ديم ادد
 تلا و ىلا رو ١١ /اننلا لن غلو تعج كالا

 م 0



 ْ ناو جاد رزحاو تقدطت للا تر ان وحر ىمضل

 نقل 2207 يطل الإ تما
 5 لهنا و عزحا» تقلطول تش لكس

 كافر اش تلافف تن قلاع و
 ت7 درل اوغندا نص طءرتس قيدعتلا#ب + | دونر اي ودعم ق عر كازا الطلا ىونب تمس

 قلطت الر كليو اك بلا تف اصالاو| ل طعس

 كك ثار اهر لك تجوزل ازا لاس قلعت رو (ويكق اع دلك الع ةييح
 تير عنف الابل اةنل طب و اوت قلاع تن

 اواو واو ناطر ثلا ظ اغلاو نودي ردت مس |
 كر ادون صلح كد اهنسد ىتسد لك لك
 اه د مون تضخ اذ فاح يلارحح نع قت دن
 - لك قلاش 6 تضحز دب طرشي و لاتزال لل وغلاف دك ادوجدؤف اهلنخاذ لاح هريعوتو دكا ناك طيش / حو از / ماوس

 ترا تر اذ قلطل صصص تضخ( اباد نس مال للدلا ون قرط جت طف ارتحيوف تقرص
 زر ةرالوب قلبو دع دعه (ف الكت رعازا اول
 1 لح تقلا وا رع 1 داترل 7 يس نيّضط 5

 . دهق يأ



 دلل عضو وب وت طغالاد كل ىف نادج و نا
 مظلل دلع ةرتعاللثبل د موا طول] يلا

 ساكنا لاط 0

 متت ساز و عج م شلل بف تاوا الصنس
 200 (ةللو قلاطشمسال اف
 تا . (زياءاشيز ا ادي( نع و شم نّولطا* كرا
 اهاضرو اليك اثوك . اما سابق لاطعش و
 واو رابو نا اش 6 تكلي يحلف اضاد
 تك ورص ضار جت د "رو والعداء زازا اًمقوار عع

 رف انصان اخ عل لع قعد دسإو 0
 ةيبلولجراف اكدن عوف ل ل 0
 عااد رماد عج نيج قو اطلت نا!
 قل اطوق دعابة بال ث دلل ألا و نان

 قلاط نا لاففتاطل/ن لاسزب بلا رك الع
 ف اطإ_ةراقفنفكش البن اقف: ريس

 9 قلعت ف ةوسانسل كا ضاو ساو او '
 لاج_لا نمد الا الط باب دصا[ر غال اش

 عرس يبا رم نعجز لابلا
 تلو ةنيغسرلو متحد صاصمل 0 ءأ العر

 تو دف وكت لاق
 فدل ا رسال اعز حبال ى  الطلأر اف طر لك



 فيت نعل( 6 اذا يئبول تاو مارال ار لف
 ارجو تر نبا تلك ئ اسمو الب ولع صر لاطاذا

 : طرف مساح لل ل يض ا/جولاو ا ارعالو وسو

 و 2و لاو صو نسالك

 سي يو صو الا اذلشي رنا مقل نايصحوا
 . 2 وا (م ابشن تقفل سو اع

 ىصفاوا ال م[ /ا/ن اوان رعلضسو عا تسماع
 بج لعمل مالك لع زار لكن ضو مقالا ع

 رن اوف واصرف طرشل ا ما

 مس اهلدبا وار وقل و طوف طرشلا ضلوا د

 را رات قا ضارشلا رطل مد
 ثردكاو تلم مقتل واشد و ام ااوا تا

 تلاها 6 ن انيق لاعتنباغ تنال
 ارجو زم اهدار الات تع ل رف نلطايج زل
 عنان تطعن زي رد جسم اوال

 ةطارتسم وب سحثرلا باب ثرتاطف ارانب الف
 7 0 الا

 ر ل امان نأ و كثلتلا وو يف

 طوع د ' د حرام علم ل اا ا
 اعز اعرل والف تدك اف جرف تقرع ا رف دجرلا

 "م اعتز قد تس هضم كت ىف :ايحار يك



 تتلو اد الو إ رس ودصو تعد دعب ا
 ل عفت رركو ىندع

 امتد وعلو | نغ قعالإف او [نغلل ناد
1 000 
 تهت لزفات راو تابوت اًيطوإاَس لماع

 الخْرا 'ٌوجراار د ارطو كلش ت رلو ست ولطوا
 تكرش ال تدلوف اروح هارلي او الفرنك,
 اف و ل راو نعت ترلواز الث
 ظ ل نا لل قل نوطلْرلكت رلدو ترلو لكواو حر

 اطول | تجاور كامن حر تلاد
 "ل اس راس م وخر قاع هد ابيل رعاسبالو نرخ
 ناشساو هررحول الب نيلطما /مرعل 2 ةرول يق ثنا
 ملرع صك د 1 تيس اول
 هيو وتسمي ليل 'ط شل وو عرسال
 كلا لطم نهناش لسن در ايف ا جوتزلا

 نط يي صلرل دعك نولا ءنديتول تيب تسبح ١
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 رس كسل كلر ظ

 رو 0
 را 0
7 

 | رو لول سبصرثاو رس هارون وو لول انس

4 

0 

 [ردبق اياد تابز اه تزاعؤتع يقص سسينمدع لع درعا او مق مكي هر اولا يزعاد لعل بكل افلا

 ء شالو نة ساو ابق اا بص دز ناراع ضل اقدعا ول 0 ْ

 0 رس 0/00 3
 0 ارا
 مسالا رث الرسام ا

 ' م رمصت

 ايس تر

 | بيع لان مج اشر استي عونصولو لع
 مل | غلاروو صح زو تجوز واو طقس لا تصحو
 قلوراوومرريرعتتل ١ بسب ارو رمل روع 2
 الر كاو اسمن هت نماز ناعم اووي توما ؛
 تمناواش دو ادعت "و قس رعوا كوسا
 تاكو ميدو نسر التوم بغو اسال كو
 م يالا ”رجائنسم »مهتم ناسا ا قانغا (الا

 كيور وس وبعد قردلا مة ثراه حلولا
 هك ريو كيا و لوو كين إال يتلو
 كاتس تسل اد يس اما رسم برر ادل و و( دمول
 علام وو د سسملاث موا نلفت ايوا اهني ضرما
 حو نا ثدئأإ و بصل ون بم + سول عاب ابلاغ
 لكن منعش ولعت لاف عشنا
 دعب رار ري شس وسد وبل ىول هْوْيِع رست اولد

 قلو ماعلا د'ث رالاصول اضم ب توما قمت ل
 'ليئسسكا بي ابان وشل نفل ا و اول اف ض
 المشوار زر موا طاعول و رفا ؤالوصرس تدل د نا

 كلا



 - عمت عكس تومي نب اهلك سدا 0
 اا حدا ليزا

 سالو وس اف مدس ندع صرت 0
 د داع اراد عوا روب تفتعو اجو

 ضال ارتكعضضو امي شل صو دلو ماىعد لس

 فض اعو مبادل ب" ارت (عم هابعو/ن ا ودل و
 لعو 'بشيرادس ار "وو زءاشرانمشر واقع

 آلا دم درلولا_ب نو ! عع زل قر صو شاك شا دل
 مر د ولدكماز 2 الاسس شالو قرصا د 7

 تسلا ء شال ءاعواو تالوق دعوا ةيلاو وا ناسا

 "نك ا هال بدع ايف ول ؟ نم لولا نايف هله قنصل نا
 ىفبتاكتاس اب لات لول

 هش 64 'الاعريلا ترص ع ب الاث ةرقرلا 200

 دلال دبا

 تناف شو راف كطرخاوازدكابل وا انو وت تايكع

 مدان لكك ذا تر '«نففش د قزاورع
 هالوم بع( ' اق نعد لكم نسم عج رحت 6
 الجاد وعد امال انين ةباافؤأ لا

 ئاءو [نيمعتلاب يعتب هزوأ معو انيثواع ب فاذا

 قي برضو ايو عواد اعنا نمو

 بتبودو دعو ]م و نم صف للان يث قوس اهرث



 5 تنال مد وقول ونقف تا دن اوصواع

 2و قنعو ولو ليلس ناد رقي شاب

 ارد لييازامد اسد ريم او. ئلوال روس دج اع

 ديزع ا ارد دل اكتضلاو عرنلا ع شمج اءرممألا /لومحلا
 دش لا تمدح سس ء_ ولاد ئيصودىلاو

 تاق ى صن يول عل ا بررصوف نولكن ال اطرشس

 ط2 ناو دسم ت ا اه اولو هوا اكو س حاشا

 مصمكوب ىو نال ءالولا قشر الو دعا مو حوض كر

 زرنا وول الو اعماعيصصإر (راو هالوك الاد
 ظ زار تيموفس لد ىف نادل لو فر در لالا

 مسرلاالودمرل "و نوذالاذكو ولو ىنلاالو م ؤاال ظ

 قاع ضال افكت يب بالى ريصبلا طوول ولو
 نصار قوسولا بالا ينفع * ل ءولو مع

 ين كرش 2ظ011101211

 كتولاو اك ءوضول*رغالدال م نم لتس ددع

 ير هول اندم عسل اح

 ليسا عفر ذاعالاو اعبر جرب وصول رل و مادزنلا
 تاما راسو ب انني لد تراوق هن كفر ربع
 تفحم برلمان عن ذال 'نوواكوا

 مشات د زف ادساف ارتست ا طف ريع مداوف

 ىقلرت ام ةرسرب نالوم دعا ها وم

 0 سس ةا نط ا ا ل اتاي ا د طم ل7 593 هنا. يي



 لبو ارم وب ل دبلا شادي تسكلا اير
 ةللو ماش كس ددلو ماتخ 6 و تايد ا ارك ضمو

 لربلا كد انتل يوف سوسو ونون توتو

 ناو عر جؤمن فلا زدنا عمج ابد ارسم
 اثر و درارعإ نبأ ف عوز بانعاش
 ىدا / (مضاواعول و قس ا الط ومدف اوال هل ريلاْ ل

 زنا ىراث ف لانردع لن 6 لاف سو الاعاريأ
 ينزع وكب اعف ديعللبخ ا 1 ينال ولع
 ماا دع جرد داهنعو مزق الرا كافر مال( ل يك د

 يع او نصح طقس رج او وعل اولا لو بك *
 نول انك درالا ال ار صخب اهلا د تادازءال ١

 باب اوضنعو عرج ىو (ىاف تلو فطوم '

 كولو: خل ا لوهيفدن وب بش /ل عمم لعبت عل
 ب رجا اعو و دلول تءاحبزءلعرل هس ل سد م ظ

 فصل زمصو لوادلدلو ماو تي رزه عال دم
 ساو راو فو معررشمو [ معضد امئ
 تاو معلم دفا جدلا *عجرتحلاارل/ شدو
 ره ' مز ص دال #0 ةلوالدلو ماى »م برزلال طا

 كوت اهرغامبدحا| رج اق مد لىمعل ه أ ني ضصا
 دن ير ابدع اب لعب جسر كرش وا وص مص

 ْ زج ليعلن وادي كح يشل علا تام

 تح



 معا موفر صن ناد بال: تنك د ادق انواع موضح د ْ

 بو اري قنعااضوا انعزتلا درج دعا

 مكر زاعو هاضرموالوسوا و الوم رلل (ميضو هع دع

 20101 اون اوليرب يف و

 ٠ 7 اورل و مس نت د سكر 00

 ثري د ءع/يلو ا وصب اهوبج بوكو 0
 05 0 اراب و دوك اي عسر انيق لت 44
 اال جراد /اىدا ارق هاش اراد كل ؛تووزت
 لولا جلرماىغب ان موو مالا نر هقدر

 ءالومب اطر وتو رفدد مون وضعف بالو يف ديب اد

 ! مسلك اك ةءاطح إي احوال د توج جئرلا عادا ذر ص

 ءاطفلا قت او أ 7 دوك مل قالالاع

 | هنو سدس ل ءاطخ دار خم ادعو وقتل
 زوجت نطل اكسو وهف دبع ما وسن اكت

 0 فيجب رع و

 - ذاك دوو اع شمول لريلاىوؤل 5 وال توم

 لشارع اذ اجدع وق از ضياع
 ُ بروم الوب بس ور 2010111

 يصرع وتعاون 7و 0 هيلا

2 



 ل وج ض ضل فات داوؤريفلان ف اجر أن /ق نع اع رشم او بف تاكو /ءالياوا د انو اسما
 يدل دل هو م 2 السدلولا الدلف قع لم
 | / هؤالوفز كالو علتالر عكا( نبوي خال مدحا
 تزاكاذام الا وله ءالووادلو تدلع هتعموك تالا ومد يجئ د وقوفا اراد زبك الأ ونع نا
 2و /دلةراع ءالو لفاباص (ق قرلادع عك صالا ةرح
 الو ال يولد (تأط راع الو ال طبرعول ثان هاد ا
 7 الح ّدصع و مال قبعات رم /بال/موؤل لع

 ميرلاوذ قع تستفو يسن( عشت نفع ىلا ظ

 مس ضع باث راو قنعم م يساش اع ناف
 ء انها, الو ان هه ث ردا و ءلوكا ينفد معان "لك ظ رب ةتيسءالو يا حافلا الو عامتعلا تيشيو
 اعلا وابواب اعوصو ير بسم اعمر جر اذاث رفيف هفغل 0
 طرشمول رخال ثديسلل ؛زيلوال (يورل ثراه ردع صنع رانا نجفي + شر نايا هديسس
 نع ىزحاو:فافل اء دو فال ا”راوتي ينل زم
 / ساو لاو بما نحن دعا طال دل هلع و امنع قوي ام ييو اد نين غسول م يرلاىذ
  ءل و ابوس ؛ مس لوم رلوف ةاعاٌتلاد



 نايل بس 2000 ء(كناواس تو ؤلا

 لولا لا ويلعتلاو ا اس1 ار ' وع 3 ١

 الكتل انا ذاع ع ينس فلا ثا
 الادب رس ارياو والكامل اع نب واعي لامدنساو ف _اوفل ل اع

 حو اهواسص دنا زاك لو وعلا هايم( او بع نإ

 بحرا ط فقام عادت - اع ذلخوب رقع ءهوصع

 مانا تعلاو ثنحل ا, نو ئناجسا واكو
 كودك وصلو هلا /م ترا صر مناحي سرعأ
 فرو ريو لع :لالعو كنا يول اهصم
 تحاور عا,ف لا فصل ال هييولكا و نارقل اء ىلا |

 ا دع ادع ءلعد |

 ملأ مزلع /و ديرب يلح هرحسفاو قانيمو اربع د

 يزن الا ضضل م ناو ٌءيرع انباع اذن ىلع شغل

 نزول لاك العن اعلاه زف اكونو ادله ناد
 لقناة ةيامرصتابل/ يضوزر دهرا دقنعا

 ملعبك او لر قالؤل ١ /ىادك 4 مروح اوس وردم 7

 كد راشسو ا قراسو اى ناز ((6 وا يزعل هاطخ امَصْع

 الشاكر فد ء تاور الادواولا ض درحو ابر لكأو

 اك ياس قش هطو/ يقر قاهر اضل لف
 لود نان تاو دنب تاور كاوتوسارر اغلا

 7 ١( كر اص ءاوال'ث قد معز عل 6 وصل ' وج



 مدر دعا صح طف ثني كل
 ماش رادو 4_ولعو 5 لال ل علو ثنح

 رولا بل | توغل ا فرص لاك ذاوينم مامي هس لالعاذك هدا و | دينا كرت ابتسم نحيا دك كس
 10 وم الامد ىانعالاو *قررصلاو ةولصلا موصل دانلا سول هل
 1 0004 نيو ناوى ليم طش افلعسو ا الطماط
 ارز قفل در داو بسحب ناك يسال 1م

 رعب اعل اهل مغ او دانا
 ماس رار ا /اراعتلك
 نسل نال اقزام هارجا عل قرف ارز
 ىأع ندد لو عل نأ ال "در ل ياش ترك اذ ىرم
 72 د باننمرتزل ليعبر صوصلر رز اركذ انا
 ٠» زوار ضير زل اكمام زلال و هاصق امد
 كر لارا قف لاا شايلاوب "دلع
 0 :لاه اد صنف ل لكواع اري مول ىا علا
 در نال «. طلاق اعط تو وسلا
 لعع فلس رعد ء(شن' فلكل صد نيو هك

 علا ل 2كم ةفص لوحدك اس لغيباضلخ
 0198 7-5 داغوازيطي دوم وأ موس هرب وار ييسخ وا

 أو كسك لين نط رمف ب كنك بنك م اراد |
 تر زلوم اول ل و ا عشر اص



 وأ ايوا اناتسو انو ايس تسديعرلا يسوع
 دوما سلخ 'اسسيبلاا للهند ماه / تدم دهل اخر
 باإ قاطو فثوقر لاب وازخأ اضن ىب اولد ١

 مسبلا وا رلاسوب و رك د وااح خ6 قلغاول_اد

 هب لزنو عتق خاف يلو ماو الواالو د
 نكي دلو اوحد جوزك الا اثرت 58 (كل

 0 رضوي ل يل هتكدبلاو ا لاب

 7 عصا ص / حرجا لصور فلا وعلا فالك

 و دوا« هلو ملا دور

 ما تالا فارع املا حرا .اصرلاالا * و رم حا

 ارت الوفد عجسد ارب جزل عزي ف كنعد ظ

 و ثنحو دك ( زو طري اى
 "الب تالا عاطل "الع ديال يف تايح ءزع ورح
 لعرب كل قلقح ا ل نيد ناطنسو ضرك عا

 ل الهر ادوؤ دق عقيل لو كسلا يسد لدفرا و

 لكل ؤابالاعركإل ةرا طرشو ام الو كح

 07 ىلع ل ذك اذا لذا م
 يلف اعز و تير ؤن ن ىف | ضد عوير
 واحنا بلع سلق لطم كميل م ناو وسر وت

 واول و طداقؤتسلاز اللين 00
 هن قرلااذيرب مضر لاذ و هرثت جنس

0-5 
 ءوسلا؟



 نك دل

 يسب و 2 7 إ وشامل

 زب طا و دعم علي يانا رسم
 00 21 ء اقتل اعل. و هلل هوانعا ام

 ْ اى أ ءايعل اهلا ب طرا و نايرلا ءبيعلا ال

 2 نيكو تجف نبد عت

 را شموا اركب نإللا سراب سوا طر لاك!
 00100 ل كركر حل بضرب اميوا

 تبيض اف تس ابك اتش *ر ا اط ركب قا
 0 لب الواو اوكا

 ءا رارال ل نانا هر ص رو شيلا .

 0 اوبل بأول ا ترا
 "رز تروس لدا فضاوانءاشعلا:ريغألا
 ملم انهم ولو تسلوا ترسو (تلكل 6
 طر ناهم/ن و وثو/ابارشموا ا هوو البصا
 مهو اد مويلانوككا را نشك اد فق فحم ا زهص

 ثم ي ا ا اهوا

 كنضإ بر يلين يلقيل  اناعل مل( وصل و ثبح

 1 اهي لن رشم تومب العال صل ازكل اك
 سود“ عا داك ولا ض يرحم يات نلت فل

 را - نع كل ذهل مالوشك برا * ّثب 5 لاك بفسفا

 2 ريال | سل نهرا بيرل عقلا لأ هلع



 كا دحو موش رعب مترا نو 4

 ا اق كسشاف ره كك رتل نالف 0
 كم . اخد رسل ة لولد تع 7 ادفع وم د

 ءاطاب رك ضاركلك /ى لعّس ف ْغاخا

 سف شم انهن سر لاا بلع ماي لوا
 لاعرب م ل كليك وفرط كاذب دع

 همم وقعو مارش وع ولع 7 / سمايل دبوسي

 ملعشل واع هدي 0 ضلع لكك صحوا طاب
 مد اهشايو رعوا 1 بهتك ردسي نب

 اكوا رلاو ا عا اعل ّيسال

 / 0 2 ةورلو اهله 20 77 ' |[
 كس روما امو هدر تشوش 6
 لسلالوو اول يحال اوصوا / وبويسول و ب سَ اسموسل

 لا قاال عفشبفهرلسو ولو هدب كر
 وو إف دلو ترو نا ىتد تيسدلول ان(شش 6

 وسل 0 اًسسدلو نا ع

 مصْو (ش عا وا فكما تحررت دا اموبز هاصقد

 0 ب "دج وا 55 واو تس 7



 مط ف انلكْ لحاف تص لوقل ف دعس
 بزلاييزعس وو ذك بالنانزا# زانق و

 ءصاذبب يفد بشسركقب (قلاذبراكي وف د لكك رعابم
 للا و ؤوم ا ءساهلا 2 جاء دقعن اش رسما متع نا
 فرز هرعفل هر قع فكن يد
 رغم ع /و اشكي او علك * قالطلا * ماكنا

 عايتما 7 ارا و عاقفتكاو وتلا ورمل 'و ٌنررلا
 بدلا شق و ديول برصد ملا لونا ةراعوباو
 00 ورلد يك هاك لا » ضيق و
 . نوصل و يسمو ةراحالا و هش ا عيبا فاح

 راحو اتولصؤ كالو ,'جبما لزفلا لهن 3 ة كنج هداولا سن ورتفلا» تو د
 | ”ةمرس ( لع كار يل ءرارلا من م و ولك لع رفكا مول
 | تلو ودادب مهفل نال ون هيما

 سيروا ةررع ء.اكماليزما بلص لالا ءددت « رك( ا 3
 97 1 يل لوا اع بلد ا غيب وا ميول

 مولد الر فل ناو دوت تف ضال ذ ا
 قصص الب زو لئاحال شي لا وزلاروب ار ثم 2 كنك وزلا» قيدصلاو ف دج ا١ كيك د لادا
 رب الزري داو دلبكرعد» كول اناء فرع و ارك نسم
 يمر رشم مايالا ويتكلم ياو كك سما

 كل ع ع ع سم ع ب ب م م بسسس



 2 كج د .|
 //نديعولو ىرعإ اسافر شا ديعل ولاه

 دهلض عراد صوت (وث “كل ق نع صورت د وصال
 8 27077068 ل )م

 بجو قت رسب او قل الدبر عس
 هو *لأا |. هاكرز 2 مركز
 دبس دل واق يعور طاف شدد علك م

 ا دسك و
 نانوا/ رش اهلرع ارتي لع حاهشب هل وتسو فدع

 وما كى هات زق تعج ٌءاتيس
 "لسعد هرم و هرالوات ارد اكو ل وكل + /#ف

 مزن ا وسان د انباع اهرب كرمي الا هويتي اكس أل
 | صن اعفلق لعتم ال درارقالا قالطلاك يلو اليفبخو |

 00 هزاحا راش ببر ولا ب ا

 هدد الب معا لاو ثلج ناو تنكر ف صحا
 2 لوحوو برو ل كأم سقي اعف و (اع/ق غن لوا

 رد االرعاب نا تلات تعلن اوك نحت ص ضتق/دلولا

 ضن ع تقلع اكرر ف لع تهكتلا#“
 ش اهب رقم ومع ( ووادي اهلنا

 كك زعراع هاب تمير ف ضاكس طور ناو تشن |
 ئول الزاب بكف هذ (تبه تسب عوط عسيري
 ثم ةزنز يادوب فساد ووو انعم (ءال ابل ببغ عاج
 لم اريرط ف طاع هانار اول نو هوني نفر نعوذ
 : اهل [لفاعل ا ارق( ح مع نع هس ولي و رك

 ئلر /



 ماوس تاما نايم
 وا تلا سل علب عوتر لي قلل ب ديس ناو
 ولإن ف الا د عطس و ىو ادرج ف ع جي ف شل
 لا ودل نسل
 لهي يك انف صر ناضحالا قصب
 سيلا مما ملأ رولا ظ قش اًولاموا٠وإ اعوا أول 'لاث

 لاخلا نمو 2 لج يصح رفلو دع نول رتل سكوب مالا اور تض ا 7
 ميو و عود سازالا ند لعشوعل هر ازاياالا_ م عرخب
 07 اا هس ارض اررع دربال دج باق
 ا اعو.-_رامووح او هدعرتلاال ريب ع نش عدن الو
 سر نمار نبا ةدطعداو لا لذ عياد
 0-2 مت اماعو ءاب طر ال * يد
 رسالة فارح ول حو ب «لسهيرا رعب رك د

 0 وساع
 ١ سم محا هس وج ب 2-2 جل بمصع سل يصمم ص ممم ممم مم مصمم مام مدع | مم

 امل ل اسم - موس وس اس مس يصص»

 ل يل ا ااا
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 بادرت سل دوب وجت

 ةهيقم اترماولو لان ذإ ل اانا ة رول فق مت وا

 كيرف طلال ثدح اب إب كروسان صل د
 ناراع اكدوا انصرعو ا[ انس وايل اه 'قلرط 2

 م نيل »7 ذقن لكك مصل م

 ايوضدوا ك لعاط و غس تسد نم صل لاو
 ظ 0 ىو (قبرعلا !١ رب عحوا |

 تايوانؤاي / "م مالاب لؤارل نا تغليب

 لع تلطعتوأ وصو وو غو انوجقبرططسيف 2

 طقسشؤل لايف تشن لبو 9لعزاج كتل لمص
 سو / ويست ءاصحوا ل رزكو از صج طر و ازال

 نمر : درء طقسم الرو اب بطفل صرع يبس 3

 لذ واغسل لاطوذن اول (قلرطو لططن هوز
 هيعلاك راحل ولا فطلب هاتر كي ياك
 اغلق لف و لا اذن كبوت ضر ات رجا

 والوقف او'(:ك ار موو عاج لعد يش نسال +

 نكس عونا ضف يم

 لا



 لا: الام ؤ]باو ريجا عحبابلطلالفر جر الا لا
 نطدان لاننا بلاقلاواهصاقلا د حاف قلرطا لا
 مرانح ب ( اطلاعؤنو ا( كب رار وكلن عار طخ ا زيا ندا لكن لف مرج ىطعنس نتا غنا ذلط كح ان ام حاب عش يف اب دطاب
 كييفو (ناولاؤنيو رز فص بيع ضوه
 تتار بط عو/ةرياسارنذوا عمانيات نا انلطم فما زمالك« ن ناوي دل: 5 وقالو لكل ف تصوف ترص تطق (سييوا امسإلو ) ءروا مريب تناصا "و هتباو
 نمص زق ووفق وا زد اسوترطلايف نإ وا
 تاصاانُي (قلاوو والمص عل ردك عوض لاو نها و اع اهو صاد ا ٠ انعس او اًناولوا ئاصج 20د تباص ل اورد از اعبإب نزاع اوما
 7 اع نص هز يشيب الو در اهلك ساعو اههحر الغ ديب
 ارهصلو ر اريحا : ىلا قرا لفايو امم ادرع الاد اع 7 أهدر ويزن نيردعولو ارعيصص ار يعول و ءافح ىو وا[ و نم وانطص/ز ارطالاتد لجارد ب اةرح
 ىف نباسءوسول و تا متل او ليو ارماد ضخ 1 اد ناسف ءابصو يف
 اميئلو مانجا و رسول كيرف ازا اءاو امل يالا 9



 مع هبال ايسر اهو عطب يجب ق هد حزمص
 ًافقلا»طارولف طير :لقاعيإع | اوعجر و :رلادئاهل الثاع
 طارلا اعل عار دلتا دنع فا |ممكف فاو
 مضعلا سرايا ل مسد ووو اصاخ, فاسد اطوال
 (مل ب اص ءنلفس 1١ "ودك تلك ا رطل ال

 لو دوع ارو تابع م سرصا (ر. وأ لهل لاموا

 6 امزم تون اص ريع تنمو إ_زهفش
 هلم فلا ولا عكاوي صلو تندم
 100100 ”ناضلا] ل تقلا او ارروب يد ن6

 9222 ازعل نععو ارعقل و تاعقلا اشبع ئقش ق١
 ئيفرلا انج #ن ا رقاونر وسلا وفساد لاو

 مايا ا درغلابركناف عا ريت ياو
 كو لال رقاذ راق" تو قالا رج ء صعبا
 ارشمادفوا امل دلك و اراد وك د ءانإ 6 ار ور كو

 ىلا امام عر ندم انج او لوال نر هادث لو 0

 مدل ناو امرشسم م ايوا رقت اممقل (ملو

 لفال نصاب رع د مدلونبو د ةءدواقعاو اع ايوا
 ظ 0 مرسم معليا رشم وسد ديف م
 عقد# العرب درع عطف وتو وادصرو وادي ل مشل

 دس ءالسر شادو 57

 لب هريس نع او ٌءافح ل دز( ينخوهعلو (ىلول'

1 



 امان اوم عتييال دلو ولهم وز 6 ترلذ رشا نس انمالاهلولو وسوريا مل بيل
 لاهو والحؤنع بك يز اخ ( تلتف ل اقل لو ءافخ ألو لع نالومالز احا عن جيلمبع ارد ع او
 عارم ل نم هذحايف ادكو تطدص هدول ل 4 تليد 2101
 رسل فل شو جب نفت ايبموص هرج دعم !لفلا»
 جالب لحل خه ادفو لناقلا يتلا ف دشن ولار ومولد م اد دصلا /ش نع ول دبعلع ام اوعشر لعأعت ا قاع
 ره يف انك ولار مددت رسل قالا ضع لل ب لاح
 /حع خنفر صنف الر اكولو اموسيرناهتزيعل نكن"

 رع 'ورض عقر مكر ودع غعتن ابل لكل نير |
 ارو ضز انماعاراو فيلو ا ءزع اوع نانا ميلا عثد وا ريل يلوح الاووضعتوت لح ولد تدب ىدف ريل ددح " انف ارع 7 لاو رايح يدص زفر ثدي رود
 لح راكل مدح ا يتعد اهرتررق مديل ثث
 رق او سول ولن صقل هنا يق فالا تسير ولا ىفالا رش زم ذل نر ثئاول و كيش لكؤصف وو ارع ند تول نافذ اءاهيعوع يد
 روع ىف اروع لب عطب عرس ىف تو امةدفل رزيق_ءرغرمرد سب قفز فلا يف نصرف زكر زم



 و امازون ين »و كح 0 اهلك الا و ايف هدمس ونادر

 لرالكو لو ريع ئث و درح د بج جر مريق نار يرشس

 كم زرقا او "همست دروع رع 2 /ل رولا قت
 7 ا نايمؤنلا خا 4

 هالو مط مام ل نعل وبول لع هزم ءاعخ
 هزار يقال اهلل تاناجؤ جز او يقل ورسم كالا

 ًاضقللات ضد قوت و الإلو ناشاإل » ناراشثبت

 النا طخ رمؤجن رولز و الى وأو لوم عيب و
 يول ون وكوف عسر اخو اورسدل خو الوم ع ىقلا
 بلو هبسروظفل و عطقار قوس تمو أف رراول ارق ْ ١

 قريب تاق دئ بصري مب زمصا هع دسم
 0 ب فرك الوم يك مع مص ا« نعم ريم

 لالا ال لو الزل اومر بص اهل اعو

 | 0م ضع دش رلا وق كن فلا وفي لوم نكرنلا#

 مث ص هن نابع املذهت اوم ز مترك نب
 رولا ردا يتداول صول عب 1-0
 ةمصدولا معا يد /؟/ ىف هزي ف ماسك فع

 نالت وع دو اهنص#تدلادلف لص يحرمنا
 و (اض'ت اي (الاا ىلا

 عرب تبسم عراد يارس زاب
 لكورم و منيع داموا لسد 7و وا

 هذلأوا



 رع ليوتشرواالاف_ل عدو تلقا

 الع صلال عد ول انعب لل مس و عمر طضوا هزلاوا

 واول صد اصطم العم نادك كنغر ا
 مالو زم !و ْم (ىلا طقس عز سم اعيد ا لاو.

 لدرتم/ سو راناف مج ضرس لب منا
 تعاود ازيا يضاتدي لش لاقي رتسو فلك د
 الثدعو هراء لونك وسعت (ىفالو دي م عالتاق
 1 املا يررم د حواس رثاال ثم ىف دال 0

 لست ابر لع اد وسطح وطعم اوهكؤ وا همر ظ
 ومس او ابكر وا مر اقول ادله لج لج الن -
 راد يف دج و ترصلار نصوم عندو نا لا 7 واقفا لف و ولدان
 وف" لاا تم از القاع ىو ناقل دعث ل عد
 ناش نئر و لاقاع دسم رادو واد ملال
 مك عادات نرتم الل ناكسا عصان طخ لب ىلع
 ل عفرثكاعوطعبلدوك ليب ال و لرش
 عبو عيبا قاعات لو اراد تيس ناد
 يود دو رماعف كفل د هلا رد لقا رايك
 دلو ار لع كوع قوس 2 0/ج عاتي اشو لك
 دلا هو( قال عماخل زم وظعدا جاش ديع و و

 انواع ضمان و 00و

4 



 وعد م نضعياعد وفك هوو سيال ال ظ
وم نإ امنكول هر سكر و 1 قل راج

 يل

 رار (واع راف وفوسب 'دوأصراوولو كلاب

 ا درس اكتر وسماع يوكو

 2 ا اع ط اطل رض ض ومع هر

 1 (ر يقولو 0 ١

0 
 كاد وتضرب عض يو ا هل ,
 عع لع + خلعت رلا وت فلان تام

 لحوم

لماك نمط تاو كلف لج 1 را
 كس حىف الط 

 مص ' ادعس د 2 نمسرينقام ح ادعو تلو

فاع ىرنو الفل و ارق فخ خ اودع
 اسرد

مطاط مريع ضت له لبا وابتسم خب '
 ب (ىأ 

سؤ العن ماناوبدل لب ادقاعلا لغ ىلا
 مايا 

 لاول ل زم بك از ءانفلانش ومن سنماي

 مرسال سغؤملعأو انستا تصر او
 لو ط فك هلراو صار ل, ينتاب سزغ وب

 اوطس ان ينم سد مدن
 تاصفل 4 قالو بوقالا ايسر اصال'ب رش[:

 اولا الغلا 2
1 

21 



 نشوف طقسوم ا لقاولا رعب ل رارقاو الصيب كك
 كوم ال ورامو ريغو ادع تانحالو اعرب لك و

 لول سس مرل مس اىل/قررصولو ىنامك لع

 طخ رع خسرو نع كدر م لاما ثلب لق اوك حالو

 نمو عا لاا تبيح ربالو ينال اوف بكذا 5
 فلكر عر اهل هزخاسسرا ” وب الا باشر /
 0 لو انتداب اب لاضاه
 هدبض# نال ض ضاعن وعل يق تسلا ماقد
 اوما 2

 ,كدج »ل سالع ضصو وا هديع ءاوفاو رعب ل و

 20 قال ولركعا لا اللا زل اى د

 برم او ناك ياو يصاعل اع ( يحن لاطنإف

 نيو برواتب ن اسس اوثابلا زو لس قفناو
 ماا ذاءو لوح لال صول دير تلو ةالعلا و

 رج ادام رد لوعتر اسوم و
 لو وطبان يرثن مد درل طا :ايرثسا نا
 نيش افراز الف دا هلو صو مق لوم ا تااذا
 بم ادرمامحالر شال ؤرفطالاو مصل مقل و
 9 اذذإ نماراتوشدد ناد لير لص ام و“
 نسم امرا دن لغا دا ..ل لس هش اك

 فاخر و ولو اش انويرم ناك ا و نم للاى لع ىفابلاد



 كوم اوف انا اكو وردي وجل | اخ عي 7
 2 بيسولاامت اوجوم لاك أو ا

 "00 ئففوصا از اماراولتيو د سموا جوبا و

 5 "0 قبال مجالف ٌرمصو
 بيع روقهم ا # 0 لذ هناا عقر عرج

 سو عاني توسل هادم
 ىصاعإ لد ءراج عشا ةلاع فول فر [مسقلاو

 امو عن هداف اكبت عيدي نزيك جر طبت
 نايس الولد ارنسونعب قل اسرع دو دولا شرقا

 لى صوا خ7 دو من هشرم لفت تسد
 ةايصومو ونور مشا قو برب صول اءاز «

 مل وما راك زخ تذرف اشرب و هءلبوق نارا

 ل اسس "تول وش هلئاسمر ولاهو
 ل بفقو مر دق روق جزم ردك وو الاثم لس

 , لاذ نادت عرس تومنلع ثرو شرم نما

 طيقللار وسو اتاك الد اهدبعد نون و

 اا الاروع 207 نيبو وص جت 9

 دطتلل اهني اولا تيد قت انعورنعتفن قر
 لادا جمالا وضاق ور ا 9دلع د لولا حبت ددع

 6 قافلالا ايت دولا عد ناهس ع امد لوك وع لوغل

 سوس اطقشا وا ”ديسالا ع حما مز لكر ثذ



 يبس سب يحي سس ب ب ب سس ص يييببام

 وكر "نسب العن الداعر نس و ينال أوم اعأ 'لاثسمو

 جاره و صو لاه هزت ع الوضو ودنا ( روب وانغل

 روافد او هذح/سدخو ب الر كو هز والاد
 فو (زيطر ولو واعر قكرسسو دف -
 كت سرس وا ابقي اجلس انوا م ا (هنم

 مرقم نأ سن وكت اسوا ]صن وليف ادبعو ١
 هيام لارطوم نانوعد اه شايف ف نااسف»

 ءان يقل ترج ضو تنل ندري قو ماعم

 0و جال ليف فير فل و رجالا : فرع رو باسو

 تان نإ ثمل ضف اف تحك الو عنا
 فو ردع يور انام حاصل ومر بس ذب فلل ا

 اتم ناو لاجمل م نال

 ظ أمر عطش ممل والم ترعاوترثلو تلق
 ملل و عرق زلص ا رعول 2 اي د رصلا ١ هارقعو
 رهفل شرما وا هصالو هز ماسلا

 ناوامرتس عدت ب ل َوعلاوا خال نيطالاو ”دعاقو
 اه د اضن ْن "نفوز فار ' ناو ديرتي

 (ولثخ/ن او ياو ر فلل ارجاصاغ اخ

 2 ا نيد
 قا يم نكي 4 9/6 فو

 ادع ارح جواك يددسو عمت صاعلا ذا ل ام

05” 21---7-- 



 انرطق اناا نز الوعل لام و لس ابعت اد عقل (

 لوا عيسرماالاو صال 060 / ارح اصوع عحرلا طم 00

 هوب نفق زخدوسجهت انش أ 2111
 | ليطلب هاءاش عيري شمل اطذو ايلات طر جد ل 0 و١ بلو عئرلءابتسالم (رعزر نيب لب ”تطقتسا ىلا
 تاير ولرص فو لا بس فاز 2 م 2 00 / ايد ص ضتلا لادم ار

 ءادر قفص "رف قع انا فقر

 ْ قطلوناذا هر ههس اس وامن سضؤفام مهل يتاخر ظ ات نول وأ قلع ذ ثوم ا وا ٌلوسرس» اهلا 1 0 ا

 اخ ضو تاج لص رض ئودسارر سيكي لزالاو
 الرفق ولم دي سؤ فمر 2م
 وبوادنع عظات فولو دنع رك لاو اون فن اد
 درعا بصرك ؤنوملعطقفااز او ندر مج

 مرضت عن كبح ا قانعل6 طاةس/ ةنعوج و

 قرع ع ٠ عبار رولا
 فلا لو ند ئيلشساطم قرص ريت د دع و
 00 2 ىو
 وتوم انلالا هفق اولا نيب كلن / اع ةلعالا



 هس | اي رس ا حا و و سل ا م م ب

 تسون وقير اعلا فقد رمال ش

 الص طش ادهن وارسل فسوبىلا 7

 دوو هاؤؤلولوز اموراصملا/ درس نك متن او

 لكي مفر« عر: عو قل 20

 لوا بول وت ةرلصلا نزاو اى ء اوطسو
 راع سو م فس ! نع يسم عسب لع سلو

 وتس | لم ديس حرش ءيرنع كل و1

 ريس ف فد وفا, عضم ]لاو طارناو
 271 // لام ايوا طإبرواريسسر في ارث بلاو طارناد

 هز اعف فوج موس لك دكا! فاولا
 ف مدجل لص اف دل اال ل ضاق نم فص نو

 يبوس + و ءغاو ع وسيف قو
 تيار عاش ان ازيادو و انالو اع رم عا

 ماير قول اطرشم كان /لطإ ملل مج
 ذخا كوس يطل نمل مح اعد ابك
 لو ار كرولا( تس اك اًضاذ /_ىبسلا لك
 مسلوب فول ف م خونو بانا او_#فتل رولا
 ؤااَصر ار لة شاورعيسلا لري دش

 |طلإ ثسيف لوالد ب اان مع
 اك الخ طل طرياباو ا / ديت الع 0

 د ولا ار مم را

 . كخوت



 ليا 7 04 د |د ورافق و اضن وعن
 | تا ةرؤلولو عال 0 ارامقوق ةج

 دن يل ل اصمول دلع فوقول ئ لع الو ا طش
 ردع وللا هدرمادصإ/ ككاو ورع جو وباولد متل
 عيال موا ضقا صو كابوس احا: 'ن وكاد

 | ةامعزم #0 ناو ار فقولا

 2 ان ىلعنراضوقوكجاحءرضتخ اذ اف اولا
 تو 6 ف ئاولاث اولولئيشو روس كم لا
 د درا و وون نس كرم اري ناد مي ضقو افلا

 000 سالو هزه ناك م ام فالع

 ”:اعاو اك لثارمح عزوز اه ديف تب كت ول سف
 تفقوا اكلنا هازل ل طل لاو ذهن كثراولا
 ناحل لاف اوسلو و مع ا مشان 6(

 تاناقشاو طاش ل اهنا'ت اى ات اطار

 ما فضقاو ني 5 لصق طيقلاو

 دال عبار و ةخبسديقيل خوال بخ ارتدهر ع ولع
 حوض ونسوا نص لل ييسش الو
 2 201- 9 6 ءدقعبل مخ سلع ازولو

 لروو لونشكلو اوتمال/زلطؤوفوللاو اورجول الو اسعد حاد

 شرود ووصول موتا "انما ميزي شاع
 ياي القب ل ملا فلو نير بال ةراول كوتور توم



 107 دارت الع هداف ل صلو هر اهع رعب

 يم

 لونعلص/ رم فيول ناي عيبا كشك تبث
 فقول | يبشر ان. ن / ضقوماو زو ىو لاف رك ث ىلس
 همس و -7 واضقولا و اؤنو فلل وا

 نسل نكون و اذ /ى مالا ل اق هك ريبرشس/ و
 0-3 دا اراد عاب افلطس سبيس سرع و

 تل رس اثم اهولو عل اتضق ا 4 ا

 ىصول 6 ىف دب اتش ناصف اوهتالولا
 عيدا دي تيس نر 4

 وقم اولا صرف وول ضرع ى لول ال بل ول سس
 ورع فاولاو الون بخوف ولان تاولو ناح

 د ايف نؤملاو بنو ايلا صافن مع
 فلا( ىلوزلا اسمن 2
 فق كج تايم 22 و

 | قلعت اهم صف لابو يبعد ابح رلس زمول 3 دعك ال

 دل و قلع: ؤوثوصزب طد/لاق رالو لا فثوا

 ديغلإ ادار ل يوت بسناب 6

 تر ةئااذاو ل تناك لص رشحاد دعون اقر ولالا
 اهلي ضفدع يو هدلوادللا 0 رقغل أو

 ةياراو ف ضريال وم اغا 1 ل مانارل لب

 "/ غلا



 . 0 الو /عردصلا ادق |عريظطقاد/ و رل وو كس

 كيلاو نينبادلو نس وكلا لعرب -ولتنإ د ولو لعل

 ركع انولس (ننا ةواو لع اشلله "ا طسلاو انوا 2

 ظ عباد سرفالام ف يوسف او هوالو نضع ميغا
 ا ددرل لملف 1 اع دن اع رام 0 ناالا

 علا ع ع راغلا اع هر الو (واعّوسع_فو والو (قعوا
 ةدال زار افقد ولو قابل اوال فلا فصرت خاض او

 كل ف يتانوم متدعان اذ ءافع ورصد ماعم
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 ام يبصالا(ول(دلف ©« نرسل انا فقول مت يرج
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 ةفالرصو لك[ املا مق أنا نام كفلم 5 اصنا

 هو قفا ل وكقلا أدق راتب لو عزب لكزس
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 سواشعل ام اطال لتتذ ابناكو الا
 ا وكرم جرب ا قرؤث بيوتلا

 رولا وافدا دولا مضت
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 صنى فد «دورر سولو ما مايو مدعو لع

 فيك او اب اهعد لكن امدبع مزلو دعب( فت لفن '

 هلا تش وصح بابل فلل هدنع نإ نع عيإبلا

 كور احل هوا دنقل ادن افلم هلع ىلا نا
 قل!« سبايا بيعلا | سما وا نع هاوعد لس

ش ملاذا ؟ب وعلا ب62 ىارقلزب ا لوطقو
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 مالو ىلع اوفلخ 'م هرزعى ب نار يعنال اعل« ضلك

 مو قلافز ونقل او اع يسلط رق يه ضن هناي ون اهلنحا

 0اداسدع دو مدع ص صو او صم ص زرربعاءردشا

 ايمو ط قف بصل ا رضشو عبدروا دخان

 ال دالك ايي طع سواي وو
 رمال خب ولل و 2ث در فض يقلابع بكل

 دا ابعاد م هوررشبل وسما اقوا ون
 1 دخا عيابل ضر اناا اناصقش/ عر د اغلطس

 ذعر افلا عيب بيرد رلابحو ميقا ازاذا |
 اذ ١١١١و ع ناكل لإ لع زن عرو ضو معن

 72 عيال عضو بعل ناوام عياب عينا نق
 اثم ادت اكل رللول» ضر ضان وروما تسمو
 رنه «ب عبق !ل وبلا علت ةءوزص زج افعل

 بيك مد لبلا طر ان خاو عوطقما و عيابا
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 1 وبا 0تل ما
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 0000 اذ'الاويع اند زخ/ناو كبك
 هيفا جيل رماد او أو ٠ جيا كور
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 ا هنا يبس راع جنابك لشد عطقلرر رو
 82 ءاقلاو عزبانما سسالعاو اصر ُسد درج
 د اصلا تطال ا
 هدر (نبل لع اعز نما لاقل و مرج و قل

 لن نالاوشو ولم عافستالار اج هاوس ءو 2

 "عش و عابر عادل بك ديال و ل عاقل زك
 لشاراهرفو سو وابفوصو اههصكو نبل طع هروب
 ل اجنع حطب كلل روب ناتو حس 4

 قرئنىلض افاظلا نوع ططرتمف ىف دليل ام
 ] مما فود قنا بيلا اعاطشو يدش و قل 4

 للرطا نعدق لبلدان عج عيبو هللا
0000 

 بتل او حاد قطو + عاصال ا اه
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 وج حرموا هيدحال عخن شو يعن اضع طرشر و

 ناو الغل هوزئئ ادا ءابثطيكو وطغل ا طرثل
 رس يتب اوان( لعساو عضو اهكرشسم
 جار عزغا حزيكالو دل وتس ات اكوا هيرو
 دارا يبول" طل حالو عفن الو هيضْنَعل طرشس

 اهب اسوس ضرك عيب ام عسكر راح وبسس
 عيبا ضيفاذا كرش ناركو ؟ صعيب طع دوا
 نعمة يوصل بزل د كم لو رص وبإب اًصرم
 ْ زا هربا رن بق هس ويا ضف ينمو

 اعف ق تعاد اوس هوأع ان او ثم ادق
 قعرطيا سولاف ءضعلا طر شرا هدمت

 ناف هند رب نع ع يابلا لخالد برجا توه جشلا

 اب عي ابا ب اطرد د خان ماس ع اهي شل ان تعا
 متقاعد لاب مباع سبل ىف كرتش االرزفلا ع

 سوا اءس ها ثساديف ب قداصنلا هدعرت
 | فو صلا يولاع جبد رؤلال ا عيب قو هقدر
 رجا لوملا عج هدير بع ل قع دسار سرلا خي
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 2للاصا قف ىاصاو مر طو نملادخ ىرراصلا'

 قمل والا اذا نع عيبا لو كلو رزجا لفو
 في شبام اصررول ردم وسوأع م دوس راو

 ال عيدا هج طب زرت
 0 هروصز# قاعتلاو نقل( از ىو ابس

 | نكد ل ا د6 نطو راو شيريل فالك ظ
 قا ازعل نك ”زمبفل لب عينه م يس
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 ىرصالا لوم عضقو نب لم خس
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 ضيف م لاول ارب هنشم عيبماذ اثر د نزولا
 ماب اي ةعفش يبيض 1( حف عيبد

 بسس وال احو اثنا علربلادرم الوناوألاه مخ
 ولع و ! عجول اسسباولل سلو امر ود ىلع

 مل رع نسعي عااذا «تشملاو اي هت خأل م
 ءاكرص زعهاكر شتم زا ل قالا لس هو ار شمع ياهلا
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 دعب اداضثر كب درت اينع دعو و لوك اعل ترى اديع
 نم اش لوب وكر فس « باتي

 وسولاد نو نلا د ارث نإ ترهل ضع كلامو
 ملى هاساو هد! يرطب كلا عيواوال

 ل هورس ابر سون مع معسل ناو امور

 2012 كلو والا عيال ملوي ها
 ل

 0 نخل وسم وسو و

 لل/عانرلا عل ب اعلا
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 مرنم علا ارب شرح وا در ليف عي مول د طخ
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 لد ره ا كرش ابواع تبرم ديدات هه
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 بمعتلا نايل ار لمان (ةرعاشل عيا صاد

 ارب عيد دنس كنه دو دكا لعد
 ايي نورس او مهرس م

 ىثراعلا ةدسك راش اجل مل و دلما

 0 ب وقنا ههضيق بقاع
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 0 اه ارشيرشلاو هوان مصرف ل بق

 تكا اخوووي ضارو

 7 ناز عفش طخ ىف انى لعد دير ىلا
 ملول و نماسئس هدأ و ل لج
 نوررل/ لج حرس ؛ىثالو هين كئؤل الاثنا
 ازال ضوتلاكوس تس ةلاهكل وم و /مولغ عرج ' لل
 الواط مفر فنه بعدا
 27/عربن تلد لنور اولرلا ب ا مولوس

 : ايلا و ندفاصتم حال طر يوك عايلاح عرش, (ىلا

 اءرع اواسل ع عاضفل محاجحو نفر سكردقلا اعد
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 عا ميلا ار ىشوت ريد درع ىف
 نفت الا (فلإ و دووطرنقول و الضان لك ضر ولا و
 0 رغعزلا دوقنلاك نزولا ينصت

 - : را شاع عاصم ضان وداكدد

 را اعتدنا "كاسل نول ' نأ له

 000 هبا و وشاء ضءاعتلا(نييهتلا
 يرجع فدك وع نزلا زو تضف و
 الناب واستس بس ذم زلاو ارواب ءاضمربل“
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 ظ ا بعلو رغب عجب ادع يفلت
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 ضل نا ع اضكالع جرب ودلع جرم / لاو ىب ولع
 مف اكل لعبت لصالا رة نع لوعلك ص
 تورو علا لدعا ل ثراكا ىوع د عج الى
 لولا ىلع واو اضن بجو ل يفاثا رخال انا رمق لف خول ككل



 : رس كالي قلو اس / كوعو الب راك وعر ععراط

 كلوولك ع اشق/لبق اضاع جرد و عوترال بلاء اعبالو

 يبل ةنربلا قات تسلب نوع عجل دنع
 «١ صف اسال |ريرق اع هلواوعتت نيب تو تدلو

 علك امواتنا سنس تسلا ف انش نبع فا
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 نسب ىلع بابل اف نسم وف تباع يخل وول
 نيتيكوعلا وصخ شنت (زييتس لك تس نا
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 ” ناحل عرلكا للا عجم داقضر ملول نق ل
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 ق حسن عوصنا او هود لوا بسيعلا
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 : "لس حاسة صك جرار عب وتسمي فرع وصخ
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 ”كءدع عاب ىرب ال ى يسر اجاب بس اه سر شاع
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 راو تصغلإ فرعا ه ورا لب رقاد عاى رتيك ف

 72 / عبو سبل ( عب ابل/ر ملم ادتشمل '

 يمي دما 7

 أ 0 1اس دفزتلاب
 رولا دان وروما 4 6 غض و هر وراعلارف محل

 لاعربلب حالا ء سيل 0

 مون ان وو مفصو رق اننبمبس وملاك ىعددلا د

 ليوم ضو أنو دجول ل احورطلاو جاسم يضم
 نالعب ل يف النت 1 جب +

 وفشل ءنزنورتل حتت وك 6
 ولما احول طفش هر بي ' هان تطرلاد
 و ةنيعخ هكر عدا ترضرا يقرا سدو
 لعانا هررفل او صلاو ىلا حاز ادب مسحب طرشم

 رولا دسك ل النسا دقو حصا ترو شمل غاد
 صوف الاو موب (ءاعز (ن اكسو تر شاى ورولاد

 ضف ا: تلطرشسو ةضالاو نسل 06 وو

 بام لع "(وادعل ابان ىف اراد( ل مق لاوس

 لهو لاوس فم هيج
 ناقل اف ابوك دا يلون ها ارش قلل بش



 لارثال هسسبقاو تسلل لستم
 يكوصرضوسو/ياو »1, اضف نو 'ببماو
 مكس ءراولو عفش فنا "ل ضبقل سرر او

 فرو لاكف بابا و -ثلءاءا نيف فطين كت
 برك ضو تار دف انك تيارا
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 50-5 ونا كيوب ندم م
 لعاب عاض اًضتمازجالاو اوال وغلا عرق لا شا

 هاطاعربجبعناصل نزع اب مصر عرس الواو اعنر اسم

 ونصب راولك لع /نيولاوب عيبا نع ترج لا

 معس 0 مغ و /دهوللبق

 تلو ل عن اشر لد كوالا ليغ

 بلح »ابا ئزركوعب لا

 فيد مسا سك وز / عيو لا للك ف و ىذلاو

 لع كد يعل كشوا (تاررع كك از ف اونا
 يشيب ارو ناب بق اشم اع دن حطو ومب

 شمل عير نا سو باول با
 حدر زاك اهمدح ب اعو رش ا ةريولا وعي د لاو

 ل قش لا عا تس تح ضيفو 79
 ففلاه سمن ميفلا هدب اهصن شف

 لد يح رع اهل رضيك وب ومس و مكرداكل اهتنع ايرس



 سو ضال خا ءاضكر مي #لضماو اف
 2 شبل كرا خال ناكر صر ىف ,ّئط

 فلور لردع وك ؛نر/سو مدد

 تمت الو رساولاطت طل طع

 0 امالاو حبلا 7-1 و

 ا يه دعو م« رصتمما ءابالاو

 و لاو ضقولاو رارقالا م اعل او ةعارلاو

 الو لفل , عاب ةرفر ساد تولاو صقل رطب

 نر اضلا »لرش و.نيولا ف ءاصبالا» مرا علا»
 "نادى الا ولا و اوكا و دل اهلك هر (ءالا و ءاضقل “د

 و هانت د علان زاد وقع ر صو ءاعل نا اؤاانا

 بريل رحب ع ديعلا رع هسا دلولا نكد
 مل اثر اولا و ئل دولا _صغلا اصعد د صاصقلا
 بعل او تذاع لاوقو ا اهل ابق طرشو لصر

 لسا 7 اووتاغل'لزعو طش يجو
 لاكوإ اد او طاعم ا :ةظرارم او ائيشو ةءاجالا

 اًىلاو راو ءاضغلاو نحو /١و ءاصلال او ل اهلكاو

 مو يق وتر احاو و9 ال١ ء_قولاو ىاشلاو

 1 ل زبهس د وح راو حاهشلا 0000 1 لاو

 ْ انا ام نتا رثلاعب فضإاج ا شالا ع

 ظ ةواعذخ 'ولو قا فالإ م ضزعات انتل كوالا زيا

 أ م



 2 هرعلا
2-5 : 00 

 لضعا ياارب مرج عيولفع اتسناع لاو مئاببصو
 لجل وطشابكدضبو ناو /و ميقا اعل

 در اهب لاما تعا بمساكن طقس أوحد
 | ولف هضمربق فصل نك ف وتسا طفف ضم

 فا كم ؤوط تاهت اول يي

 . | ضاع رتو /اعلادعت لح فدع لسبع مدد

 ممم مل 0 ءارس لاو م قوطل رك بو روث ام دح

 وناس فو: بنو سن هس ع 1

 ضبتشو يع عاب نوفل الاد لصإلبر صلحت /اهتنصخ
 منصفا خب ودعم

 منعش مو و ا ءهدواد ملول د خا
 7 عراجال دقيقا د خا تجوع

 محا اههعضل ىو دمر/و :/و ياس همز اسدو

 لع عرود م مكر اع هلو زلم وة اد

 عاتمادو شو لزم مند ريكا
 اصلا ميفلطمو هلع ناد حصار. ل ايد مسك م

 نا 0 الفاسد نقف تم ذلا»نففلاب ىلا
 ىلاو ( انو (ه(ظسار الم (ر تعمم ضع ال

 ض تا (ص/اك ايمو
 اك. ديالو رواد الصك لاوس لافتا كثب

 بابي ا «ق بوش الا ءيصنك(ن يعش مااا د لك
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 يبا هروااددعوا او نوبرنم عومباهض لغتسكاو
 تلائاسولد صرت ساب و ندعن ا فك( وع ينم هارت لاو اق عمل دق عيب لطب رت لن سلجم ب تلك دانؤملاو يل نك ار قتسالاو دعب ليف صل بلا
 مال 2 اد سولت 2 وص مارس در
 اكد راع/ لاق امم اري عابب “بلعد صو راه طري
 واو حا امن سوات م10 فضي فع فالي لكك قد حالا اهغل يصد اًنولك مفضب طع
 عيبلاب انك ب طنط قورسراعل وف جفا
 ناكن اد اربح لو عيبلضو لمد لبق ءافولا عيب
 ملا ادلب ف جطماهرشر عاج رنوكل ع يب اظن
 رئابلاعيببابءاءادول ا ط ثر وسل وغاب اغا هاطتشب
 لعمار لوم ارش يور او مدا عسوم هد اعو
 لوح امولا] 4 ءافولام زا زاءراوساد و
 اركي اندرافعلا_ل اهئ عفشلا بانك
 وو رد ررههنيبللول ترو بعماف لس اتش
 ناضاويرطلاو بس شلاك قوم عيب وس
 والصواب انناكسو انو زانو ااًسزول 5قصالر اك مع
 دلع شو ياساتر شسو ا طلا لع عنب شما
 , نت ب | تاكد اك عرقتس و ككلررؤ ال لسور اد دع ىلع
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 مك ذلار وو و غيتس , 00 رطب كسول حالا ىدذخاو

 1 يتق ءاسزولررزخلا يفوز لص رزضو ا

 تف يعيفش علك 9
 حوا( ءاس فخ اواترط ناطق

 عن ان وولانصكك م هوز فلام يع ذغا 6
 20 ريف اووضنلا هداج ابتسم

 ملاوي لرلاو عدن نعش او حتا
 مط ءالإف ككل كما خال عيفشل احر تشم
 رم 'ءالو ىف ىب 200 اواشلا ل لس صم
 ناو كك ولعل فر كوامد راوعلا وال ااهصق تع ال

 بوب وو ويست
 لفوع طر الاب مو قرص و .ثررا:_:الئؤ ع و امش

 قرأ عر دبا كلب تا د تس اووف عويس
 ابك, تهب » لام[ عسب وق لا و ادارية عر اص

 مك وملو السافاعبس وا ءرايجا بقسم و عئرابلا

 دفلك ل روب ءاضقلاب سوا سو يو انك شر 7

 نس حو نيل قول ولا تشتت واد اضاع

 متر لوو عزم للكرش ا كريما عبس يئتمل د
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 نر م نين ادوالو يشمل نارا نخب
 اوشا .ايو اون رد لاهل مس كرشسو ا ىاثاى



 هرخرزفف ارش ش وعد رق لو ددلا لاا |

 ارملة سولف ضمرغ تولع دس كو بسلا

 طاعس/ م اور ميقلا وبر سوال ويضو مر دق مجد
 كافالف ت خا ك سارع نا امه د من ناَوْهْتلا

 لو هلع انا امون دول امأو عريس 7 "اخ دا

 ىنانثاو اسفل لوالابو رار يرزع هدب ف سول

 ار و تعواشي/أ و يث اولبلط كري ارض هوي ايف

 عيب عيب كو هزي لوعل اهسولصو ربع
 امراضقلل ق حجل اعيسد ككل اد مد اشعل مق
 | تل شلات يسم اهقو وا يقسو ا يس وعو

 | تدك هثما لعل فولو للوفلاخ تلاع خ

 قر دوا يكبو | لك نو عب فلاوس وا ندع

 درك و 53 لى بمزنلاو افلازيفي اوم ىدرع

 دلع اك ليعابلابعا "لير ءان معو عسا ا

 | 30ج حضي انس ناشم عيب ازغص اضن كل
 كول عادا دس في يكول تفر اك اواخر سا رع يات مولا

 تكسرابع روع لاب ع
 الادب تلو ضفاف عطلات وغاو ت طع

 يولد بوت اكمو رع كن مح نإ 5



 ل بغ كل وبشو 7 ّئرصو ا "قرص

 مضفور ةبالوشمال_ مولا ء ا دف ثول /

 كو عوام هارولو ب هروب و اا
 لَو مسلاو شلل وم مف ع

 ى لغو جرم م لاو صو عبو دليم #2
 7 نردد قس ان

 هر اد ىف عاشو ف مالالصإ . تمرين بلو

 كملوو هزامعف اجر ركاز ن1 او

 ليلو عم لك طيش اشبااعطلاو انا
 لقا جو ع عبو ل رتل تسد يقل سويد ظ
 عنو ةا وو تاراهس درب
 ىاريسو اعرر ءاضر (تسوولا را غجوص

 كلا د يهت سهلا نإ( الا اتم تلال عيررلا

 2 اذ عيترلا برغل بف قفل + لصق
 نمي يملا خمس قررا وا طلح ا ازعل نم
 از ناس امعءامب اع عاجلا او تبس * طش ظ

 3 ولو هدد ورزص ا ئابس ل تاع

 عواد دجال سومو ما عر اتسم غد اسيد
 سمو امو وعسل اذ تعلن علم يس

 ؛اعردح ص وو / لجو اس .| ضّقو الف اع ضيم ل

 ] دواسر عوا_لعو "لسيما تكورادد



 فاوزلاونارلا نواعم د يبريونجاوا اهعموتماوا

 مسكي ر واول زار نسنثالا ند تلال زج مز د
 نوف عابتمم دوب موز ينفع خس قتلا
 موس دلوع يلو ادلاسع و
 تيكر سمو اعرلل اف ناب رو رعبزز طرا جمر او
 ىفلأ يزوج تاع داوم او تسر عبس رد
 مثصولان درو اسلامه دز زا مدس ارادإو دوم
 ندو عراب ساو ضو تماولا/نداذا

 .١ ادننت# رازواهراصح ا هءاازان دع ارفر كدا ظ

 الفن ارقلا تءرحلانصدونصف عصابمف عوتررلا
 ركل او ةوحالاو اولفس ./ و والواو اولعل اوال

 ل اوخالا تن ايلاةءاعالاو اوافسر او جدال و/و
 نم سرعو ءانكل ضس مواز و طقم تر لالا و
 ا/وزحو (ةلطم اربط ض'ضوعو مدماتومو
 دام :وجول لام تبا ت قو جوز اوك ع
 اسم ارهونحا وهاك رب و فر عع سد فورح
 مطبخ و اسسرعر#بم وج ال اردص قف خبل
 "ل عوجرل لود ددعرو/ىف نجر زحل هيمو
 لراعمد ملذسرعاد اف نع لانا قرضلولو

 1 فضا ى الار موع بسصش/ووهكبو 2م و

 . دوت ظ 1



 ارعصل عارم جرب - «راوؤص ضوعولو قادس يتجأ
 2 اذو فضل عير عيا ظ
 هدد فعلا زيف عوتر رول توجو قانغا ا

 عرج معد ةسفلا جار ضو عمم ب

 راسم حاس عرضبف طوف سا ول
 نى لب وهبوم ادن ىف ب ونوم افا

 د عج و لادم عنا و لطب فت حر م ظ
 تلطلو نيضوعلا لرصش رشم هان نم ضيفلا طش
 ديا عم وشمل ابالازج علو عوربشملا
 هوهغاسإا رس دروفش عع د وار ايخو برعلا
 راحوا وداي ةلسال عري بوم

 واس سبة وأ مو ان جلا وا نارفل توب ولام

 سس الر وفل سوو عع قررغ و ا وبول
 [وكسو الع مدس ل ىعواااحالا م ابم * اص
 ىلع د ناو عاب ق دخت ا اراددسسب دوا يلوا
 طرا نيل طبول وص ام شسوي ارم لس
 قيمر ال يتلا ودك عمار د ءارل قنع
 دعا ٍ ر امنولركل اموات اف ناك الا كرش زيدل ل عدا

 كرر نيدو نا لانو غلط لسائر تم 6
 بسب انك شلال وعلان ومال عجب علو تم
 قاض نرد ايروب عند يك د ؟, هالإ



 78 اسس جو وا انالونبب الس دعا

 00100 5 ل

 هراسب/و ا عيب او عابص عال اذ نعنع راو نك
 طم و ادب ل دفعا ا اك لأ ناب فشلا 11

 لك ضاع ارديرجالا_ل طلبنا اهل مرو ال نكس و ل ضر اد/ لونك م لكذ ا هيتسماو ا ميرو 1

 فلو لس رعس الذل 7 ١
 لمراد م ؤكو طاح ودحر لكل تاس روب

 رص درو شار صرح او فر ا هاشم تدي ىفأ دم
 افالم بيب رقو هاا الفرع صراع

 مظفر الل لبا #ب كه وك و ان صفار اهفلاد : لا

 لس عزا لا لما ار سولو رول حاشرا| 2 توبي
 لهشس لاعطرشم نقلل فالك سك بؤثلا : 1 هس د مل

 وعزم ايم هضحب تساي لاعب جن اءالاو ف
 طسشلاصبا يف اناو لع ولوسول اكرالو

 عدل اور يمغو تول هدر ل اءزىار از ءا

 ممال' بمد طخ اذادل ع يرسو ا ذثر در اطاقلا
 و 000 ل وت 9 را
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 قبرا 7 ادا واسوكو ماو ماج اال طراو

 "نرسم الشسر مك عباد علا سسك /
 نمر فم / ابر صصص او 8 ءانش انام و

 اكد ينقي "فنا الصد طاسغلاك مس

 مشو ومسك لعل زكاؤو ضن
 مولر طرف در نسور م كم لال
 كي ةاطازاوا از ( مدعم اغفد لاو أرياف شا
 52707 اوجد بلو روكا 6 ائجكاداد
 كركر و حس زخ للا درو ايبحو ماذا بلا

 5 مغ لولسو 0 ةاملعسو او
 6 سواك“ الا واسو اا اعل لدع ا

 1 مرطر عر عاتناعا

 7 6 اهثدامت اصطم 0

 را 9 حظ مل هراشرجإ الاد 1 ا. وأم هظرنمم
 24/1 علب كاجو ادلع جثد
 و 7 70 2 وب
 اصور اعلا خضا رطننشموبب وا صا و للصداع طووت وش
 0 يتقن هتعرف ةماعلا ديا زا

 لراس ١ دروسه عيش هيض و
 ري القاص صو لب سفراو جشع نسا ؛
 را و سرمد رسل لع درك لاو عمل هلا. وغلا
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 اول شاع اةرب_ضوفر/د نيزعضي ول ءاد 1 0 5 روس سل تحرص

 د طضفام اووف عصانرشوكر اوعي باون ضل
 أ تان نسيب اك نردد زهر 1 07 21

 دقعلاتضوفالا دس هكا و درر شك امس

 اذا لي عجامتسم ل والا هت ا نع/ اهم ريع نا لاق ا :
 ار را سووتسا 7 ا و

 نا ناعو الؤرارفؤر ضعف ذو ولو م 7 0 اسمح

 ع او داس وضإ | لعاب ا 0 1000

 نبل نونا ب لعد رحاوور داس شيرما جدو 27
 اذ اا فالح جادف ةدئا تنسو ماهطب دعوا ءاشس راو وود علا لإ 00
 تالا اذان جعل تع 2( جارد اغبو ار وهو ” مارس ا

 تحسم عوعل ايجادلاءاصن ادرنؤلا# نرهتلاملعت 27 8
 تادياة فب او نزعل لهنا نس بر“ 54

 واع رع ىدرمالا عدو عباس بجيت ازالاو
 اوك | غطإل عضد عفت ة وسل ولك
 ضان ا طعس دز عل ار جاتو
 رشا طشم اًضاوا اذلكموسلا ادد سوا قيق د

 3 اعاتب فاق ار66

 مكرم اوا ارعاضرور سو ارك و (رقس وا (رعزسو

 جاو ارعرز ولد ود ارجل ا نا عع |

 رصامس(



 2 ورز رم ا ام ايمو نمو ناو جا ا 7 2 و و١ , 0
 ا ٠ | أواو اهلّتغااز ا وكم فلا ة اجا'ق لحل دوج اك

 ' ١ ير"

 ا

٠ 

 ا

 كليف / لوح انل ىف او نايغلا دع

 حي هشيح مافقنا راحل" قلزو قرلاز س قر
 باعوضطقسو (ىرغاشو الا زمزم نيفسل قرع د
 للأب ادانلو وقم اكل رف وا ناين كمل ا
 هس ودرس قبرطلاو نرش ف هرج
 لازم صاخ» هجاتمك و كم دارج الل
 دي بوعد وقسو ويس ةقوموتمال ا
 ناب ونئالو نغفوا نس سكر(
 دل وا مدي و عاضوبص يزل دغر هس ا ن2

  0لماولاو ناكضو نان وجا يدش الام
 ازد ىف نفاذ للص درعا بجوز فاس
 سعيا نزع شاج ا نوف 2س لوالاث عك
 ىثرتحاو وامس املا انؤي 4 وا ادونشر كب هتسمل ب
 صا رار[ لطم لع ضال ارلاو' نايف 'ت وب صعب

 00 افصإلا
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 د ارعز اويل نعرضت اراكرص/لسكلا لسا

 ابوه فاه وفيس عانس طاع
 | ير

 | مسوربرجاو صغر بع ل فزك خي الو رج يعراعرع
 ل و الوم [ خاب واهصبق ول عشر ص غلا جاز اك
 ا
 ترانا ريو نرم بولايات اذ لاك
 هلاؤ» ةرئاو ة ؤصلاةدوقلا صيقلف بوثلاب
 دلو طش ايجويفل ةراجالا جاب ا هرعو
 | عايفناوراراب وقنا توغل وب ؟ه وعلا خب و

 ظ ولف الاسد يعارض كد كو (ضرالإ مو ضرار نأ

 | دنلوب و ءامطغس ل ال ازاو وك ! ههتناوا لك

 | تدص جونو اكو تلنامفعلا يخسر صم ور

 حرب ونس/ |مدخاو سعت وم ةءىلغل د اجعوتس
 باسر عبس ولن اع خل الزيد راو |
 |٠ لاكزف ماج رقسز 0 لك درجات مزسياو تزول

 وسوم باد قرد ليدل كرف يؤكل ادد شس
 جوار ابو فعلى وبل وس أخ ضد
 "دهعول بنار فعول عع ' تولي مو هرحاا

 تدلع تويت وتلا هول زيه كلوا
 قوا ىتشس اه (مدقف مللت ليرصوملاوا |

 اصح



 ضو افتح طر اعتصم ؛ مر تير ادبامصخ
 رماح فرط هب عشق حارا سب /ز ضم
 لمتد اجرا هدهشر بال اس اني ئتس نيس شس
 فسنبلا مال حط سن دوو هدد اضرو ا
 واسر ء |ممو نيبو احح دلج حي ص يبيم 6

 وعزا فاكق دار مراح اجر ج تي دوج كارأو
 عرف ل تملكات صاف الا وارعزف ءا خص اغلي
 ب واوا تن كب ص هلاركاز الو حسا ىو
 هوس رز سيجال و نار ضاع ضيم مم و
 ,ةبراف  عاؤطنلاث لعل فلك الاف عدوي عنو
 لفن ارو يسرك يقباو ل دعوب كبس باد
 را هلو تر هدا ت ضكئنجرلا |[ ءرزعمق و

 َئاتضاض وياتي
 را قماعللا باو سكك ادرصالا بلع و

| 
 ١ .؟
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 | مص ومال ممل دوا نوك دل بت هل ' 97و
 يار اولا بسس ان شمال جلاد اجا ترف
 ىدرريهطاد لا وجو صوعإل عفا دبى
 نك ىرارو كدر كسي او لب ىلع كلو

 لير كب اذ(ز عالو ءانمت سمول عبس نكسر
 3 ور ولازبج كل م ليرمال رجول ال و رون

 نام رون نا ولالع مجرم عاملا وادع يع وج |



 "عت ى لئلا واعف دعب افلطس اهتم وكر 7
 مضر سو لولو جب قلطس نادر اوشسور نبع
 كذا
 بارو ؟ليسيرفياو دنا ولنا عوزلا»تقوئف

 ةيورول و نورولا عربا رينا راع طقض شمل | ( ل | ل.
 ا | وكول (صاهتدخا
 100 اضولور لا 2/ ل /

 د
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 وكر (صفارعسو (رعلق_ىاعبف عج الو
| 

ل كلل اعاولو 7
سر رفح  حذخوي ا

كي_رزلاز او الع
 5 بي

 تادلار ومكر نيل اًعقإلو لاب افون 00 وصقل اعاد نبوتلا يلع نضر تصطاد وأ, مح //ر الجر ا
 .اردكو زطصل اة راسو! نب اس طيجاو ا هعوضولو | كراس 4

 ماا قلطعلطبع عراك وعسسك(رادولا لاا
 بييمولا ئدرولادر نحال الكوس فل عون

 مير رجم * ةناعال كله ند لل رعلا ل يكبر اد را |

 نب انتل شر اعاولوقتعلابعل زعل سمو
 وصل 6ن اها ات اذنص ة لقط ابتعد تبل يف
 تعض انف يل يب روصو شلال مز هصل_دعام
 لقا داءابشكر/ عض شع كاجول زعم
 للا/عسصافل اة رجوم او عوولا وسل عوز ازصاو
 الرو طف تر ناب نو ولأ تيس ع
 لعتو الو اسيوي او'ك كر و4 عدوك ببال



 هعوو والذ لك دحر عر افلاعص نس كش

 "للابن انام[ وكاس افرع اسلوب
 تاكير ارضا: نال الا ءرفصو وح اسود ارك
 رم اءاسالا دكا يسسو/ن الا عصور: تقسم

 ضخ اهلا رنج عدو /(ًاطاسو/ يرجت امو لغلادغ

 ىاخالار ضع هلاع وفن يكد ل تادو ّينغلا

 0 لب

 | مدر لوا! نرسسلف برهنوا عام اسداق ع

 7 ناو ريتنووجلاه طخ د ارت مجرور ةواطضو ا | 1 الوارف م دنعإ حجو اين الس طلفوا ارعيق غلا

 32 نضال :يروتل لا | ناو اك لب _:.طلص

 ايوا درمان ازفسال» تاس
 ع اعدوايخأ يرخالاَج يعل للصم يدع ىلا عي

 ضنا كوت ةار نطو وصل كزيمحو نيس

 انوا
 ىلا عزم ب لن مولا عفر لاول عشرا ن ورحب .
 7 فلا فك امو هكر ات ارا عئادل لس رالن م

 ملبوس لدرصو ارز اععتسو انفك ساو اول يال
 |ريز وكمال نسدادلا هاله نسز حوا اسس افاطتحت
 عدو او طم ال نك عدول عددا فر
 ديما يقل كم ثا لج صاولا

8 
7 « 4 



 1 "عدو افرع دوا ايزبزكأ_لادظعو اهو لل كنف
 مشل (ذرع عاضولكق معلا ,ول طفت والإز ص عاصو

 «نا ل بسم انلل فاو شاه قدغمو لوالا

 دقو اة شجزيدلاوب دل خ انك نك ير سبكومب
 وبا او ناجل مزالرق
 ضب ض يع مز اانرغم نزسازوجيرفيفو وسو
 ازيا دي قالإنمض كس واو معن 3

 سدلاط طس قاولو "مل ضفلافلاشقول و ند وتس
 انساك الر اىوعبت نصور شفل/ن رمل عج و وو
 تعلو سبع و نهب ار سدس ذط ل نم
 . نأ 2 اقلطم+ لال بواب هربت ع سا 4

 رى وله مثدرطازاو لطب و ير غلل عفو لن
 مروح ناغ نوني زينا انصار /ينول "لب

 4 تناك اءمرل وشما مند 0
 اصح احيان بلكي ضرع يرلار اذ

 د «نيدزلا نزلو سنع ب
 تفقس بزمن ملل وضرب لو مطبق خ

 رس يفك قبض بفلؤع بدمع ضفرمالو
 2 |فطمحد عابباو ل 'دفلو مر هب طفي مص لاو

 سوو :لسلابز رعت والسلاو "ياوفضو
7 7 
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 622 ا -

 يسم و - و ب حسو

 ىلعو ناالا و نضل فن هي لاذع عدرا ص

 7 ف لك وهاس مالصاو همي :ن ومو لعرلاعإر
 ىضافلاربر از االا اعرتمر اك حالو 10

 لدك نر نم عماد" ميرا احا
 هني هت + مالك كت سروال كولا

 0 لا ما انت كما لجو لو ابق
 ار ابلكد از مرا عييرد هدد (عطم 5

 . | فثوورلوما#_اكس ورتب كمال
 ىذا اهنرم راو يدور ماما الز
 2و عي عيابلابو عيب تال ناضل فد
 نطرعد ا 9 ون و لعسو ما
 م د ءاذخ انو ف الكا قدط ع طاصمد نولدمو ا
 يرو ادوغومول 9 نيبو ْيَقلاو / ثلا "نوع زيوب

 لولا يفرم كاز دل كمل ذادعو اهربلع ول
 .ضعلا يكب ناف فعل فول رسؤب :
 راماو الطن اس هد يف قرنفل او ظذخ +

 ناورف اصوع اضن علا تاب نان

 لدابو < الاهل دب ركبه لري اسر اص

 نرعلا فر ا كلوز خواديكي مب هل فطيرع بلك ْ
 نآر كن ع صن بيو انسدنلرلاو لكل ح أ 7
 افيو دا سنجر نلعب شب الن ارقا



 عيال ءافول ل عبكتد | ىو نم بنيعر
 معابلل قام قمرا قو العزل اساز الان
 الزمام مسد انبر ناك تو فعا ضان كس
 لكم ارث قد اهني نكد نع نس لك عامك نم
 لدتا كر فم اول زال تو لرعلاك تبذل ىف
 لير نسانم ضال بلكف اد حا يزون ا
 لك يطا ار طشو ابك بي ص وهدع يدب انهم
 لارا نمر تاءولو ضو كديع منصر د (ناصك نس
 بامكان لكوس ف ناك ك لزالكن رف (يوس
 ملمس مزخ(الو هرّرع ناوصو لد عرزع وشو سد

 مآل ل كل سيرك ل عالي ددلاب بز ماو عدح
 ترسم يمال لوطدلع سب مدعو 'لرعلاوا

 "ملمع معيتكو لول اتيوءالالزعنب يرلا

 وضل ياو( ض امرربرلا لما فزا سطو
 . رمال ارد اد لمرل يسال دعنا 1 م دس هول

 نيس دلال ليرف ضبقر لا (زب لئلا
 "نارك اد "ناو بن عئيتر تقرع انك تكن مد

 يل علو خنس تكبل
 روك ممر اصور تئضو موت دول طع
 رتخشم نم هذخ ا غال (ىف * هنيدي نبا لكيم ١

 رد



 نق زال ععاب زرع امم لكل دول لعافس عج
 جروب كوري طنش ناهي ب ]/لاعوم عم
 نكي نم يرمز متطقت نمل لكما
 تلك ذيقزم غو قحنف ليظ ماعم نسما
 منيب و نقل ]ل لع عمر 5 و« ملي

 26 نان مرلاعيبضقد زارا اح او لصنلا بإ
 اانا رمان نرد الكول شكا ا 2 نا لام ةداعل نر يضق و نصر ا
 - اها ال اضقو؟ر :اجالإ يفخر عر لع
 بسب و وا نبردارج م ل مارلاعاول ءز اج هز ا

 زرت ء قاغاوك لوانا مليا اماىطعزس

 لجو راس :رب بلوط اسومولف هوالييسا *
 يمس وعل و 007 اني ل مة نيش نس ذبح ا

 ررصاذا هررسإع عر دلال م * تيازمل قا 0
 "فاكر ف رناو 9 عير هازل لاوس اب ادع

 ٠ فارم ةلاعار رام نإكد لكل انهتفما وج هاي
 9 او الاح  يص وؤس ع اص اص نزايمرجاو ا ملم“ 32

 و الكر غر عش عيب زكر وعل

 ءارز لانمي قحاب رات ا
 ردد لاول عاف اسود وازأ ازاو

 شرا“ | نانو و اهتم مقفل الار وعلالو نمر ع حرص ظ



 نكر عزب ل اءاضاشز مش فض اوزيل الك

 هسصخ اهيعيزبجدوطرغلا هوس رم اع نمل لا دل لبث
 ا عا راوتسيع رو نر مران دال كاع سواتش

 اقول حالاتك عل نجل سف تس
 اعنا رم ءاشاك ترمق بل ىثواومتسا حلارزص
 ءاضصا اقري 00000 اكديه ملا

 ني ب ربط عجز ير ماوير روكا نم
 ل 0 ومس مرل ادني تلكبو قئاذ لاو
 ول نر عع و وفنان وخلا عل ربشسمو واوا

 70و جو وكلا و/بافإ لغات
 عل 7 منوم, ليش سان لور قلن دلاء واسيا

 اضف يره ندزمطفسلع < ا : امحو ةلووضم

 لقلب مس علا وعر ار

 دا موت عام زرابي تر اسو

 ب ' ام فزإ اع اولد دق طقس مجرم لالا مل

 لكس بجد ال دمرت ب 6 معو

 لف ناك فقال و عري مطعم اذ ءاطح جبر
 تاعي سلاف بئءادفو( جرا

 صول كلن اف ل( د ناد اثم ا عا

 4 تبا عزرلة لرفع صولا ريب يعير
 "لمقر اوه لرجال اى افقون يا 3



 ' كك ى

 لمت ١ زاو ثيدو عيبدل وعول اءزفئاولو دعت د لإ زيك

 ئطادلم , لل احم عت تبل لي

 وابن وتلاموابسوم مرح زف هيث عدم
 دوف «ردوو فدل خبط تناف تكد -
 (اك لكبر درلص وبا اع لمد
 هوقو ندلالغ ل لصالا كبد يقلل و

 ل (زمالق روزيفل مر راَرقو - 1يفلاموب

 نارااف عقل ةدإزاتصتك اهب لعن ل صال اء تت
 ملي انس دلّس قى اولاوو(ناييعز يد سولاا

21 
 وال يقف نيد نعز بال اوهتلا لون (ناكس مب 0 ١
 ملعقل واى ووو و انجن مرات مريس ظ

 لعيزمولصوابانييشوا جطتسدا سالارافي؟ |
 نكي لرفع (وطنيدب سن لاعاوا لع أ

 ١ اناا 76 اول نلطنو يو ص وص( ور و شدلاب ظ

 | تصفلات ب انك ندا وع اهقو اصل ول تكس ْ
 تفشل نا البكاي زس متحكم وقس ل ا دخون“
2 2 

 نااار ولو كارلو ها يعلادد وعزل الاع
 دم وصل وبدي عطقل او لش لابس

 | بج لارا نط بعض مدور

0 



 مبمصارزع تام( زمر لوبلاب كيف رق ويولاذا
 ْ ول تي ىادنع انعم اة نيب ريحئدعولو ايبا أب صاغ لهو

 0 :/اهعم ال | نيامثوج و
 | 1 جس لا عيسإ لعش نأ

 مديرو هر احدا مكرر و هان لوقا ين ضد
 رضي معلا ممؤرر اذاوسكوحارتو عب اا فالك

 و معدوسوت فينا صح مسد ور ىحسواو هرج(
 كصفاو ادولو مادو وانام ( نود و صغعم

 وق لطاد غزميلاو/ دقت نع اهل (ثناف دقت د

 ظ طماع شك احاه هرج اال عَن
 قي وصال تساوصا وفن دك( ق يام احالازش

 | دعبل صخ يتم اجا: ركن وحاول اهدا
 جخبرلاو الصاد ا ث_رص هب عراه ودق و يرسل ف

 زك ار اعد ءان عزل حالل كو نم
 ظ كيس لاو اسيا 'و اهمسير ب اوه و مرر و١

 22 3 اشور ئئاط لك ءاناوا راند امد

 اقول دك: اصقفزختو خا ارت خاو بلع

 و اوتو 1 قب معل» نمول تووو
 الق عما الي طر ايي رصقن صنم ين نورا

 "ورمي ترف مق لونا ركل :ثتدرو

 ابكي 6از قا حج 8



 - درسعلاواءانلا بم .

 انونسل لوإةورشلاو / ب ولا عاف ماسلا نك
 دأب لعب مرحاو امطاوس | مثمر ضع ./ لمح 1

 ا ماو عبصلا

 انش ملعبك م2 ل صغ( بلع لصف

 لاك هد. اا درك تسي/ انيس قدصو

 صوعدر هل ' خا وعن في ق ونا طر
 بص ول | وك اجد اكل او 0
 مانع .'اوسب .رعكسم عودت 0_1 اًخالو 7
 عنلو ايونكلالا ضال اواطسبسيعن داو ور ث 5

 كولش 4/05 ا صفناو باطلا و

 تتوسل تنزز ارصغز ا شذ (دلول
 2 ءلوتسوأ يو هردافلك امكن ْئص

 فن فدتاا4بصخلزضن علف فدو
 ش الور لامو افق كيرالا لاععتسإ ]

 رانك مرج صال 2 رج راسل

 | وان م دلاعام خاوي هس دط و /دوعؤ

 كوم صفع الشاولو ر/لاواز و +

 ال رعت صنم وكسر 9
 0 دل لها

 ظ 0 دال

 | كلام / ا خبدولو دب نشا هك شمول مط



 فيو امرت ملص حو اذبادعإ لعو
 ميلا عقرالب ءازيا عربا و بدوي رمز اطلس عيت

 مخبر و ناودسنر اوؤ ارم عشمال سعوا
 ارم لاوطل هول ور مشل ليو ال ايو ناالرؤو

 ' | لقال افواق اال مدرع اخ نع قشر ولى هسول

 لع فلا الاوادم بع ووقف
 ضرع اوفا واهني ضب اضل ا
 هزلالا ب تالوزلولو نفرض /لاثؤا
 هضيب نك اييخلالب واسر دعي اي لفاعر ولا ومب

 ب لب ضقكو واف دقي شو تيان ات عرالمخ »|
 10 ونص ولد عوق ذاعاولاف وتو تو ننس

 ببوضو ا وضك لحسن بوكا ولو لع
 سنو ديول اضض يل ااومد عر م
 وا يرمرفوإمسكول هامل لوك )ّ اهيا 9

 كلل اسرزصو ليقوم إب جوال شيم
 ركب ش وخل دو ونس كر وال اف هاع
 نطدفو عك لكا دل نع قالت يلا
 ليك ل مسرعا درعا بعبصة ايلا
 أ ارد ز كل ليد دطقؤب ادولف واقية تقال
 هرالات انف هازالإ اريده ققسا نللالو او

 مويس والادغالاو يضل يشل اخبار تونس و

 مارسو



 2 واو اور رضوا نوبرب ثا اوولصو هر اجو كرش
 ضي ار مترو قانع ل 007
 يفز هدرو الر يضيف اد ذقن ءوط عيل سوا نم
 ولان بم

 0-0 لا كركي اسف ن وك مبح د بم
 واخطر ا عيد رم هلإبلا د 9ع 1
 هدا زرع افشل عجل من 3

 فورد ينك او هدو اف لشكل لإ 1
 سلا َي قلو اطل لا تعصب عيرو فاض
 هد ابو عق ميو انا طرز و 9 فو دشمبو هررنو
 هرو اص_رعنييتالف ثدررنوبالو عجز ل قال

 2 ا مو ماعاش ليي د ناغلسا
 00 وسم

 بواوم لنور ىو وفر ىرلاو وزولاو
 هرارف !ةضارإ نسور
 3 رانيا 'لاعرتل  ىوالومارنض/ق نو
 دقعازا امه عيونا لق م لحدوتوا
 07 اورد نشوان امل ويط لت لأ
 تش زج سغ نإ نوقشت فب ضاع



 ىف

 200017 خاج وت رلارل 5000
 0 ا
 2 ارد نمشي ارد ورا اليهفقو دلل م

 انزا/ طعنه صرع رص و هاتعو ضرب لكلا
 يل :اتيطلطاةزعإل ترد ضار زعل هوس اونا
 صلاه ار ئاناوزاعالاو مالح ا ىصل ول مإمُت

 وتس زف رب مقدم

 قر اد قلي, 0 سول مشا الافو فس شع ظ
 نسمي ان لانس رو :هنس ونش ونالت

 ريفلا زانوز ىاس .انل انك غلابلاف اك ووبكا

 جر ظل امنا ولف قيما طاعسا هزل كك
 اال تشب عصصخ نك قو ه1 عب زعل

 ُ عفش تملا فاش ل أر اا

 3 57 عيسياشم و رك الهم ز اولد عمدعتسل ,

 2 لبع لرب نر دلو هر لمو

 ممولة شو علب 0

 ود يري هاف كارو بسزاوو راو و عد ع

 نسخ 7 ره ل وو

 ديرتونم عسر دعا فج :

 الطمي )دن كين مقشر حيضالفل لز ناد .
 اقلط لفك 4 ل : املطس سرر راو زعرشاو

 سم



 رج م ل ا ا مسموم م .- د وو سس ا ع ا ا ل يي سس ست ست و يبي

 عضوي انس مو (ترهغ بح دربر

 بو افنطمتسم 2م مسصقأ انانيفلو هالوص رضاك '

 قام دال ض الوم نمو زخ اب الك نا بسلا
 1 ازانونيددوجول شيل عزش هاو مو ضتغر عب
 هالوم وم قاءاو وسب رثكو نادرو

 ني يدعتاولا ادن قول د ارطم ورح و
 هاا ورجع ف اول معان يبا
 يقرون دطاحا ردع بيد ا_رضعو ا” كانا

 ,الوص اش 200011 الوضع ملا

 :بءالومو صلال مالوميز عز طلاب اقع

 و ارا طخ لالابول 0و لو

 اررفاشا يطب عيب هول ل طبي ةريوعلا
 "بع عيب ب لصف ذو مقوس ليلا لس

 0 اال "يعوق مرني د طيبك ْ

 نوم ناو عيا و كارل أ نازملا حر شمل موا ع 1

 هومعد ل جدت عباسي

 -اخاعمإ *د لعل ئزضحر 0
 نارردعد سبك مقتلا ىبراطولوزحالا إم نم

 ديف ذ ملي عسرفخ ل وغيولو لولو نيب 1-2
 ناد لادخ قارب زوزو ضر يؤذن
 هلم نيرب بي ىلا ورب ور ميرغني العسرع



 لتشعر خلص خجالو العيب ةاباجتالو لمي فد ناو
 ل
 وارز واب ءاوبزفاازاالا دل عاببإلو لوز اوبر د
 اللات اشاد لك ولولا وصلا ن زا مولا نما
 | ناقد مكباشاد دسم عفن نااهيفرق دامب

 عيل كن و عفن انو ب انز اى اهالى ىهلا» ىالطلا6 رم
 كككلاباس عيبلا القول نان وصا طرشي نص شل او
 وو صاعل ريك مص إب ال ولارابل اهم. هزاو

 بازل حشر الا#بسكرم اهوعساب نان نافاو لو
 شوه راو ف وردا ض اوغت د اكو لا
 اص عاش وزاماو خل ابل وز اعين اذ اك وفا لون 3 هلفعبيكولاو ثقي كولا نوك ارح
 وصح كف هرقل عاجل يك نلالروج ا دبع هلو
00 
 ورح الا اهيتسمو اغيإ طز واريش ريو ا

 راز ولو طخ اخف ديل عنو( سلا
 ول ءالطل تخت زل عوف دسك ناك مارب
 ح1 ةءاجاو عيب نو لاول فيض قع فوفح
 يم مكسلا كمل راب قاع رارق نع
 اقتحتكادنع عيجرلا رشم خل اهم اوز ع ضقو

 |[ ف ةويبول هدرا بعلاو عيد يغش ين نصاح أو

 وللا



 اولا كورلا عساك شل ب ذلكوم اهلا
 لكاس نس تكلا و ان ا” عب (.ىل اطيب الو 3
 قاعد نملك اضف هاهنا
 2 ءارسصسس وق زعلال
 ممم رم رن لام قيمت م مذ ) ايزو يصو علم حاكنلكول ول ا فضي دفع قومح
 دك اهب اكو قلعت ضر ا او نمو عاما و
 ضاقت ليلوتلا لدييواررس ليلو وررما
 نادامشرلاو ع يسب إ ل كول ؟لاسرإا لطا
 ةي اج وا الشب كوانب اعوام
 0 .اوال- درحاخ دلابجر بنا ةزث يبت نا تحت
 لقا سر سرق (زودلا لفالا تساؤل ليز وا عونلال بي نام * ةطسوتم لابو هن اد لعل
 تول 6 فاش او ىوراواى ور ابسوتلا »راحل
 اواقزا ارلاوالا دررعل شيلا ويقرلا د ةبادلاو
 شل و ول ليعزرع و ' عومل البين او هوكد دبع هدو نشا وبيل ناد عن خرسرف رشم
 را اوط ءرشس زل ' نلعب اوال بلو
 ا مارد ةرسالتلبكو
 لكو الطيز وعد لنوم طسونف
 ٌقلط ناو 7 هلو وعل نيبدي رجلا ذب رش
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 هبابج لافي اليو فايع هدا
 مناع وابن الغاوضن عب ءالاق نافل الولع
 ءةطرزمةعرتد امة دبع عزف قنك لظيرغا
 شل رة لاقل ف دسك مثد خا (هالوصين_قن

 ليلو ناك تنزيلها * لجو تطاع اش فنا
 لاي رمال يع ترش قر افلا (ورزمم ,رلع و

 اقلطتومافل لو لان انحانوم ناك كتل لاق
 ور لووفعألا ازيك روق لان 6 نو اسسولو

 شتم عيت :لوا ويانا وعر ور عتزملا ف

 مالعن بكل يقر 11 كلب, اف عفا ل نإ و رن

 اشيا يلو طقسو فر وب ءلاطغس د ْ

 رد داو سرب فب هادو ازا الإ فن هواش
 ا ماللكر طخ ز اق من وو (لعكسو ا دوقللا

 ةقفلافاسااو ةرالواؤن ولاا 00

 رم الوب الصك كول و

 ظ لا ايوب يزن
 نال الفرص اعزخاس ذر كتشف

 زن عامام بينو شدد زسا شما
 را دصم يع: ايوه

 هوس يبنقد ىلا ل امر ىاك2

 تف شلالاو نع ةدقاداؤصنب مدح كرشن

 'راالا



 اممم لاف د صح قف ابلا قابل عر شساذاالا
 از ار ومان قرص ,ك اف فصضرم ال لاف بملاب
 مق اسوطلا(ل نادر الاوالا و واو اس
 اووا فان مير الافلاج اواسم ا و
 0 افلاان الولاد

 ا دافع عيش *لئنئ
 لم اناا و لداند يه هاف باو

 مل واب سس نع دفع 2 او عال كولا
 ابر هنجاو نسل ضولادذلالف لبو عيبه
 ضار ىونو مز عن نسالك لفل
 00 اول ذمسنعو نقلا شع هواش يقلد
 روع مقوس راع ب فت 11 2

 وا لولو ا سبب بلك يسيل ويسر ذا ابيا

 ةعار اوصل والم رك يللا
 نفل اورقنب كرر ا هداف اس عر ام ولا
 بيروسال ب ب اضل قرصة ر اضن قدر الى رص

 وم در و وصتوت ل رح يليكو لا دعا

 ليوا ولو دالك ابك يكد ار توعي ع قضم قا و
 0 ١ درمان ذابالالكوي بلع ر كر نول اصع
 زعزع عك اك "لك اف وف تيك
 دق اال كول والا_ث ومي الزوم هرتوم د لكم



 د زلال ناواناجا» فل يطوي
 نمل :قرغل/ليكدراص طار انما
 ١ ٍ عالة ف فرك ديرب نمسك

 م روسو مذوب ناكسوا دلع

 ( تاكو لانك ذ لوو دوس رت اراب
 «ىع "م9 فيلا تكي اضافت ب لسكولا اولارغرشلاو

 لولا ميلا وذ سرر لغ مر بولاو كك دل بق و
 تس اولارصي ير ل فو لاول بعز
 فرك 1 /ارعرابكولاق انقل او العلا
 0 نالعز ملا نس دوصحر خا و ءاوصع أكو از فكل
 ٍ 5 ل ١ك للا اولهز تول اوك افرك وع

 0 ف علب عيبا سا داما
 رفا شمر امل نا وع ندد ضاقلادنع
 لوز لورافدعشفي علوا نع او
 لطالبي عت دماعن عاما

 0 عباس زم نفس ز اذ عليو ]فول /طلد مح
 ونل ىرصمالدوريو 0 ملاك كذ ولوزك م

 يونا نكن 0 0ع
 اذار اوس ىو اي (نلا عر

 داثراجاناو ء 2 لعبا فدد فري وا عدل اهنع ص

 اهئداولازكمفدلادؤب اعوان اعزكم لول هل ذل
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 لام د اب زاهول راف صدك اوععل
 رزلا 2 ض درك ء ولو عو/* لابس لك فر صو

 فاكوتبدلعو ريم لت لرا عبابلاو عداق ب يعبد لور بال ليبعا سبق معن فلو
 قناف دب عارفهسشل شع زار لعب فر تشل
 كل كفيل هزم دولا ىف كفا شسع
 نوعين وركول لود لوني يكول لعبا
 لكول ا تو و نيلرعرغولو ساو /لدعرابخإ اهي

 "قام اذا ذو طري ك اطمح لونك
 نسال( جرو جب تيك فنا فم ورؤى
 قاف او و اقر دالك يدق دلار اعاذ ال 6و لادوعت »
 اه كسول ومره تل تلرلع ناك زيكرشسلا
 ءاضقات ايدج او دوقعلاوث كو ازا (نؤوانول د رصد
 نوز نبع يلكو وم الزعب لزنبالث فتقاو يملا
 لو قي مانا كك عت وع كاك د لاف
 تنافاتكر الكل اهنولتئكزع مي ككل زعزع وف
 زف ء اكل عد :قلعل ولان تمت: ل وفل قبلك
 ءاعبود وان وتموب دل هكا بسانن هزيم
 يلق بابل دست الالات
 دوك بيف ةزغكن مرسم روب لووك لوك
 عبتلال با لعا ءزضكواع تلال مورل اركد ىدت



 لوعكة نلت وفاعل ا دوغ يملا
 ا لا مال اهلك( يفلت اطلاع 202

 ةرعبا م تدفل و عسواو لااا قلعسأ لابد
 1 ماو موني ناو لا كول د ننهضاو عامر جو ارزع

 2 دلع رماضان( و _نرتخاو ثول ماضاا

 | اذادلو فاز يف ءوحيتلاتقوو ناوي
 داس اعيناوركك بووك /نا ةريعد قف /

 منا" صو ضمن اف اياد اذ ضسرلبد ا

 هيمو اغا بوف عت طرشي او مب كل هل طرا
 اهبل, فت( غاوغي دع ي

 ليشلا ادلع اي لوزلكاولاءاريؤرج و توك فكك هرعب
 وا بواطلاو وم ايارضن ب كيك فلاتوما
 كيلا سب ص هز كت رج ا اهلل فن
 هو صان ة نعول ليفللا ف طع
 لاو غربا قع فت اب افا وبفوم

 ل, فاول اذاو نانناعل_- وصار اجو ىلع
 ير فلك ملاك/ فك ز مهو لطماتس اف ل

 وا



 عازر كك .( 9ع د1 فلا نعت فب حصا
 ملثم - قعود سكب از انوا الفتيل < و
 ”مىاوا نعل وولو بد دير مدق ناواع يبل سنا وك
 اركلؤرعلا ا تسلا ويلا

 وم او ازيلال ب كب از امؤكل و علومك
 / تك نسم ءىاوان لاك ازانؤكو
 لاعيع درج و لوس صمت اد ايبا صاضفد

 جانا_ك يدر لالأب روركول/ ثلا الو ارلرجاتسم
 نعاو تاقكل درب يم سيول“
 ذاكرا دهنوف بالون رس ف هتيم
 قلل سوى هتك و ايمي /
 ال كب اال (ل ور اجر اخاقلرع/ل هاذا ا(وضاو
 لس اوعصكر : ضو رد تزوج نومررماو عمك
 0 ا يا

 صولا ضوم زورا اف ارز /مطفو يشلاءثاررلاد وا 01 مثلا موسع
 كيالي هيا امرا لف
 ل / | عرس ادلالسر لاغلاق عز دلتتلالا
 معد ثان كلا نوف ةراراطشازغا
 را للاطء ول مل و «/دح ال طسرلو مل فكة دارنا
 لفكو قالا رى لاق عزمي /(و دع كلاب لفك



 متر فا بطيازلاوق صوم ال هدم عم رق
 محرك سورسو ءاوالإلبُب_رلاط/ لوري (ىوااز اى(
 1و ربا 57 و

 1ص اك النول اف قئلاع /ال مرد
 يم طا بلا (لصالا

 دلا_ربوولد انقلإ ناد كس طق هلا اولو اهيل

 7 //ىع عوجرلالهرعل 2لويبقلا ل
 او | او اثم تاحسولع ف الركب اطلا« رجا ح اص

 روتر "تضاعوأ و 4 ا اي,ل ضال 2
 نفل ف اقبل يصال' بيرل لاهكا_ببوزع 5

 فلو اد و ضال اع عشت لابو ات
 1 : اهنا للا ع ضاع ع
 مر 2011101 اوم مسن ///

 2 0بلب/ لب واطلات الاعور
 ء اسْمَ سهذع ل اطلق أي اير
 ب حرا بلا طعنا هذلضأا ئراءلصار دقن

 عفا اوت فم وع ود بنو ابا
 تراذا«ل فلم يع عرب 'درف هني ا" ععت بيع
 ليوم لك ممالاب ىك .:/ (ي و صلع ل ى نت 2

 دكه نو عل اج در الصاع
 ناقل ردع ىضق وو او انوا وشن( 0
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 هلك ع رك عوف مد تسكر ختاو

 باكو عوني دو صتسلل ( اازئاوا

 لاوس ماد ليفاعلا ارارفالع دارس

 ل اكتر سو نماشلل وقل لاح باطلاق .
 م وبال لاعل/لافا زارشملا

 كيس الل هرمنا عل 57 "انف من

 لاقولو 1 كاسي صا او يقرا ب
 لصف معز مااا كلما قون اك

 او طوكر لبصام اعلام د حل فلل عزيدامم
 ال تر نمرع عتيل اعذار عكا فله زخال يد
 نع كد تكانت اعرزع يشب لفك فضى ين
 لس لهل دس وع ضض عشر يا اك ثم ازعالا
 ارد اك مص ولك ؛فصن انفك
 َلكرغَو اما ل ع 20
 ادع ل رلاطلا ل ديما

 ءاشابا ميؤلادخ 'قاصوافتل داك الادخ ا

 كلن نك ضنا ل « لاى وؤل قع عجربالو شلل حب

 ا اكو ' اف مح اص, ريل ركل هليع
 صك تارك ء ازاء ووين 'ل شاعر و /ق دع ناو

 | عال ادخل انا دمحابلع جر وت انخ اه قع للم
 ئرا ناوطلعب فاسو اجونغ تسي بكإل
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 مس علو ل ايبع قاع عر 'دداول,قتعرول دلع عج

 لفقر لفرع تاكا ع
 قشعتو وارا|و زعيرع هاو هاتر فكري ن؛
 لاو ب حا لع حا عجم باكو اراد 4

 لانك ل اخجزسالا وربك ويدل ءؤو "زيا لفن
 ليو ”لاكيلالا يع ان ربقي رمد و
 ٠ْ قرع ' هلا اشار وصب ولو لاى لغرب

 لاقلت عج اوامر تس اذا اق لامونعموعال
 /لاور اثم اخو ا حله عر زلت وهبيوتلاالا

 1ك نا غل اد ضامن
 ظ ا الاى انك عدول ليو و اهكبو

 لاح ابك ب لاطال ارق واف ردف ن8 اذا (ركاارمال
 جل حج ال طل فالك ودول بج الدوس

 تنل يب ت دعا ل ودق اهعب الدلع و ا هرزع
 و البلاك لوقو لاع / ماسرفا او الدع | قع

 "لبى وا اذ لايك لب/ يدب تلع ابل
 تعاود نش سيلعب لص وع هزل اعل بغي
 ننال كل اعاولو ءادال' بع ولو ميسا لع_ىرالو
 لا شم حا عب زا /9720مم
 لاكر اشم عاولو عبس لغز مخلل« كل قاع

06.2 
7 
 دفع رراصملا ب نهد ورمل 4

 رب



 جز نأ سول عز جربت والو عري عزنا كو "دخلا مني لع جو ملا؛ عرف
 1 دس او هراهاو هرودز احاول ٌحلاخز ! صغو

 ”ريغن |(اناويعأ الف ن ول ارطرشسوض عب اعللو عاصف لاو عراطتسو أو ارا يو ءاو يصلك اهني ناهض لو عورتا وع از اب هلمرقرب لبق ل
 كت ىذل(ز يدلا ش لافوافاي دال شع نوكقاثاو ع ًّ ذزموراضم اعو عيبيرماو اضع عثدولو ترم

 لاقي ذعر بدر لن اولا هي فصنل ترانس
 سس اصل السمو -راضمد ل نالف عل صفا

 (واعس ل مسي اضم ا بديا لولو ءاشاوا سمسم الا[ ولو, 9ف/لاماسبس وكيلها رشم
 امرعابوسررو ةرإ_.كتارضم لا عوج هردع
 طل طيبا ديو مرلادلا# بصوب طرشملكا ذك

 ل لالبرولو عاضبالادرعصلاء ابيل د رشلا ل د ديون مل اجا الا( غاطم عسل /ارتاطلث ت حصا ذ
 اهتلطم رمل ايخالا ور يسسالاو نابرالاو نمرلاو
 3 ناميغبالو تال لعاع اذ اء الا ن راصملا ال
 عك نلوقلا كك روب ل بارلاكل جدا اطلع د أد ور لاب عر شمول امنا بسكب ةنامشسناد

 ناك لع ير هراز ابك م اؤصر



 هسا !نيضو عيب ا_ورص صلو اب مضل لف
 كفك تير ضور قوو ا ناس رم رواج
 هرسسكو ان بعوش عتورت لو نعول ومحب

 لان عينا ادق بيرمال علاه بيوتي م
 م 2 2 اصلن و _هشار اص

 ككل رض توف تس ريض هطول مذ
 ابئطوف فلا ابق ا ب اف ل صال لولا وم
 "امص دوا تفطف اًسوصر اعوافاون ا واسعتررلوف
 سر غر ةقضا اع طلاس
 كاز امن اننبف هك اف در بيتو حدو نب شا

 تدر صول! كلنا ل عرس لولو فصلا
 فض ميل ف ص/ىف اًشلب تنكر ااشولو تاركا
 يورك ل ضف لافدامصلو م ضاق زر عاضولو

 ب ل ”ن اضع 26 ضر اه
 اهصم الا بس اضلا نك دف : شرود و
 ت67 ع2 رسل نا لوالاز فعل لان إ تيم جرا 3202-0-5
 ١ ماشمو بالغت شبام عدي نول د
 لإ علل هب او ا/باهف ان هزللاى و و

 العذال كوع ا لع لزعبندتر اسس و اداب
 1| رس الوارف ففييالو عيب ضورع 000 اة اس

 لو



 ملط هير حددرب لالا دائرفاؤ الل بو ,

 2 نلت لال كؤ ال ع2 اسس رايك
 9 نسلا عال مرض دار و نسبا

 لصت صل « رويت
 كو أع مع 6-0 غرم غفت ا

 ادرار رزه اضل قضت اور
 2 ياو دوغ وسو | تيس نط

 0 بفلعو أذ وُ اعلان يا

 تسالورلا وبر عسر و انوابلؤلا /ن6// يلو انناور َ

 شت لارجا» داصل حينا قالا زعل
 معص_ُل فعلا لفعل 5000 اهالرسإب 0

 اعاتب ل يغلابع اوان بعد شم اف فتك ايولا

 ا ارلأ_ءلكأم او هدا عد اصق

 ٠ علاجي الرق او بر اصل

 فالاز الئ اردصُك اضم ع يوم طق فلو
 ء يا تيد( سا لاحم ميس
 العر ل ضني فلا دوي درعا رس مفعم جم
 جاو وازاث عل يعض و دعا غلا عبرت »الط

 اممع كس اللام اولا اضهادئق ابنع

 يو ونسال خر هقنربق ضلال ارغل|
 اعلا تدك والات عم اقف ل افلا_و مل وس عشر «



 هع سجس ل يس

 لافو و عاب ضل ئعدادإ ربفلات وفد دك«(, اهو

 باسل لوقا يصح عد راو احسن

 ذع اًصمديز لاف طرقو ا عاصر بز لاو مد قد دي

 تسل انك هاصالا_صاضف انفو انفو ولو ولد ودا

 وترا. انع اكلي اوه درك لس اى رشا
 تحولوا عصام اول ةطخ وا ءايئسكو اسس راو
 مطرب عقد حامي عي زج لك # توا يقلا درع
 رول هطلحل وسيول ذر ما

فلاو بالا اك همفع لش او
 3 اءرتيل وي

امصماررط ثاوطقل اددع و اكول ليان لع
 | ة

 لامني اوسلا لس لليد عدعال عرس

 نا زامل لسرقة لش عانس شغل
.١ | ضو هللا ان انعوا ضو اعساما انيك ثوتولا شم

 

 اهاو ل6 ع ترزضتى ايغاوصالايزاومال يشل
 4 لزيص# يدعي محاله ظنوا اوان و

 رسالو ىز راسو غل قوصو اره هرجزالو

 0 مورا ا كدتشم اج امو اهو اهل اطل
 6 «©د حمر زيد اكو تضرر ود كح '

 رافسملا

 وزوال غلو ار ابن 2او عيببا وشك
 الواي

 أ ل1 اجرك كنسي غ اوس نإ لاا

 رمت



1 000060000606060 

 و رضف عمال عبس ضو طف داون مضت
 زكلادم ار امدع'ن و شلعلاو حررلال مب نو اسو

 عر مزحالاال رشه بلا كو طامي (د
 نيدفش الن يعلو انسواد'ل امص رش ىلع
 6/ سيلا لع ىلا ةرتلا  ّرلاو مك اهل سو فلا و

 زواج # مص يضعون اك بدع ضيا و
 ةلدرلابف حصان ةيميوا' ثمر, نيو اهنا ى با زن او
 الا و وف نب اك مق بح اج ومو جس ران رايقه دع [ل اول اهلل اب نانع تير اص يرق

 را زوالا ثول ابدع لعلك ن افايردعي زعل
 كو ناف ليي كبي او مل سسك حالا لع ع جر اعبا

 باصلو عدوب د عضبيز ال يكيرشس نيزب نم
 لانعاش نطو اهلا (اوثناما زنق لاه هلك ب
 "ناتو ضلابوافم ناعناص كر نابف
 تاع 2 أر ععامصلل ا وى وس# و لَم و اعلا

 فتك لافلو دل 6 ةرزرضتو (زدبر جابر علاطيقن د
 كم زلو اك اناا ا و راعصل | اهدمراو

 عانصلاللروو نال ادام دج او اهب بكا | يبو قالا ب ورج البلاط ندحا لل ع
 تنضت و راكي زسبو اسال ناهلاص لكن لاب



 لانو ا ىحسو قولا ماككالا_ كريو اوؤفالاكو
 لاو اايلطص تا هوجولا لرسم 2
 لالا او لاغكةلافو-_رمختو امير ربه وجوب إتش
 اطشاوطقف لا: رك ء ارق ىو(شللا ريعان اه ار

 الضاظ 1ع اشو سلا ضو غس

 لعل 2 راطخا و لرش ا اهلا دكت صت

 علو ةالصح «درغام حل صامو خبل : اجواطصراو

 ليسو "/ الور ف 2 :اعاب ام عال صحا نفح املك

 تس 10111 ظ

 اا طا و39 ( ء املس ري الد

 اررشلي ف حل حال جال + ا ب دحا
 7 ال يصولو رك جال طبر علصعلا وشر "لا و ىلع

 ًءالو ادافصاص/ كل دا لاو زا يزال نعد ى'

 نال ىض عما دناوزواناءاو ليك و قالا وص

 اقعوب زلزل بسام ءامب | عيرابل ار خاد
 وام دلع مصل هيو 0 حراج عب عزل ولع

 الو لاف هلالي اريرشسو لورقلا سايس ريو وت
 نص هنزل هدفر اعنس ا« ابو معا رول عرالا

 ا ب6 تايد
 لالا ءاو الزول وورل ا هرج وللا ضيا اذا ع

 ع قفار زاوازعاقابلاذو اول



 ترذتلا و رسك لاو عافرلاو داصخض وعسل امر
 را اورىاولزفلاو صالات :6ن اء يفش

 دعاول علال از اكو رجالا ابناواع دعالر تبل "ناك
 [ ميعاد يما«
 9 لاو دوا فاوسلاو (تاءاز انو اعاو ندعم 2س

 خفف اهدي: زياد هم اتت
 ١ 21 توي نعاس الا ضيصنتو فلإملا
 لال ]د هج تلا ( وو ا اني فابلاوزعاللو ا
 هللا مراء الحو  يتلاصرتي لو نافصتوإ تسول

 و اذار رزبلابرل عبافاهسيو 1
 مرج م اولف نايك حاصر لوف نع لما
 ذا از حاصل اعل ناو 1

 رك مك / نالوا ياو طر شيل ماذا
 لضرالاورزبلا برى اول هرزيلاسبر 7 لماول'
 : ود روض هس و ءاشفل نال 1

 دواس : ل خس اع دوام اهدح'ك سوم

 لاير انرابب بد ارةلار إب ليي م اهنا
 سوف تو ةذلوسن لرد
 عجم الر مرضا سد اع عال ئعق دو لبق ثم هر
 56 ىلا بث مدح 9اهولع د فعل و
 ضاقو .اوارحاصرم / الد «دح ين اع ءر ارك لع سالو

 ملمس



 1 عب 78-1 ا

 ان :نهكط در كلوش و 500 يدور 4

 انين لابس ابو زيدف اولا لب اك

 لاوععفلد هدر 6 ل يقلل اؤزماعلاو

 ا رانج نافل حج

 بكس زدعصلا د نق جاو ار وص عت 0

 7 ناصر اهدنط/لوص | ع / ةواعم نانسي لا

 لع عقيد درمان, فالي ت قولا مسرلو
 ووحد وق نعام ارجو نط مفر وبك:
 شرا قواو الزج راف اهنيك م
 اع عبار 7 < ارغصتت اطول ارح يعل

 يشدو حجو الالف وارذ بف صد امل ظ

 2 17 لرجل اهل عل ف الاو طر اف

 ا ضو زعل ؟ناجذابل'لوص ١ هل وص 4

 ايس امسعبر [لع دول راس اصر هر عفو ذعر

 20 6من صرالا»ىن نولي
 رصاص لن اك ا تح طاف هدوم تاغ

 "صوب تويلفش عاشو هع تسر اىلاو

 اهلاجر اياب اس اول غلا يندم يضع و
 ماهل تان ار طرالا_صاص رو مدنرركي 3 ,ىلع

 (ىلا

 »ا



 لاق راو الامارة
 و ماعلا اك ى دموطقن | يىدج ع ل ماعل و

 بايو علارعا نو عزاعل ان وكس هرزون ل اهنسغن
 اكوعدلا بسس نك نر ضعر طعس اء للع فاكر
 از موعدا تم از صالح ا وصنع قم تلاخسوب
 قالب عودا وول اوف نيعنانت نسل ع
 بانا الصك اان حف اضا الر و
 سلك راوجطرشسمو وك هال ا,ما و عت ا نعد انم
 اا عت نهر ل عسا بوجود ريكو نماقلا
 قش واخو تم ارعو اروع معخ اع سيئ عستسسرلا

 نكن ءاضحاغو وزب ادب لور فخ ادب
 | يالا فرمفلوو و ارشماو كودي ار اشيا
 اولقل نا ل, ةؤنلا ولو لرالاهدورجر وار اهعوا د
 قيلابب فنا هرلاغعناو ةدارشلادلعب رااح اق
 قصاقلارلعوا ةنيملار ب اههفرامصما تس ومو دلع
 تكا ورتب اطمو هوو ضل تلا يف اني د ولو

 لتس اكن ا ةديجوش زلال اف ريع صال (لاشسس
 لكن او دطل قلغالا دعو مساهل او لدبل عدم ا

 اندث ىلا عمه وري و عاوتتات ف لت كسوا م
 اليكم يعل ؟ىلع اهوعل ءاضعل رول بعال و طوح ا

 وتاكد قع يعبر لو ال صولا ودول



 ا رتاطع داريا جست كال ؤكرق لاول
 لاكن نس كسي ظرلؤتدم ف لخير ا هعروطصاوراك

0 
 ول الئ لعولوو نعي الالوان غل
 نملا_راظد مايد اخ فاول انا لع
 وىرو لبو ءاراوو فمر و حائلاكولك ا

 ْ لك اقر الرا ولو رعو ءال دو سس

 لكبر اف لوتس لص (قالع_ دلو ااا حوران هع لو
 و مَع ميسر اجود /اْو سش/"ذلو رم سب

 لك ندب عترا علت منك قطوف ع
 ترو قاع الا .راوالاريحال ناك ( سلا و امو

 فاكو ار لج بشوفك اف دوغ عملك
 ل قرع اف عتلاو فلك ضل انور متو

 ف اهلا لحلا_ءا د صل واعي
 1( فلك برعلاو دز الدعاوى ن اهماإ دشن
 ااااطا فعاد تنقل
 تاحصا طل ديس يوم 'ذ أدب ضعلال از" لو عك ا
 ؟اكااكرومل/(ض خو ناكم اور ازا ام كلفن اتا
 لنا ذل نبا داسنلاو رالي ترو ىلع وتل لزخا
 راشلاق لح ىرلاد توجو هلا لعد عرب لازما
 لصاكلع_صلكو مس اعسوف نو فلكلد هنا ىولاو

 ُئ



 35 م قاذطلاو حاجلاو عي و عل ببس 2
 يك ةيلال عب نحن غف جيان ها زلاو
 بص الاي زونلاو م لع بك واكس نإ

 ى دك ئعرفل لان رشرف نا ازاالا هوك د ملعب

 _ملكو مونس فلو او ب وف ىوكير/ مساع ظ

 كلف هج ضنعو ب وسئل ارم عفر يا بمس عأ
 نسل مافاه يتفاظ اغفر تخف رو اربقلا

 و 1و سرج مول س الز اذ احا و ع لول ةلبع
 قر ل جل شو بغل جطلاو نايا اور مقدرش مغ ل

 ا نينلاعنى كانو عفو بز ائاز انك فافو
 فاقت ولا او لوما ؤتلا ليكول افلح ا

 م يبس ضل اق عع واتا ١
 م تان وعمان كج رهاب درلا 2

 2 جيدا اذهل صن ايش مسح
 2 جسم الت اننا ولك اءاوأ درعلا

 راحل فل شير عوع نعول ايد ىعد 9 يلع
 14 /رفادا انا ريمرنوك اع عا ذاتيا
 تي/ارع_ملكعبث يراولا اعرا وأد قوص رج
 فدك: ينال ولا ولسوعد' كلا و لبسومل
 تعا اف عرتنع طق اضل اوردر ع حلا
 نتايج عوا ىدلا عاب ىقت_:راك ل اه انا عع



 .ةافاو اناس ف هزم ليدرفا ركع فلج
 كاوعدو ل طل سلو رفا ر ل نار ذل اخ
 هيتاعبسبا مر م ائالو دم 1” بعيا ذ حرم

 يلو ف اسد انس» عر ففعل فلا“

 الص ناقة ازبا لست انسب ناو برس قمل

 مواز جاو عسلي تشل زفاف عيابلاي اي
 مودمول كندا ربعي ءاسو اغلا داى ىوكرب اصر

 "هلو اعد حاب لطلماغائيناد ءاش مر اضالا عرب

 لولب فل ان وسلا را اك كل ئطو ولف
 او فلك ال ءاهقلاطالاىوعو د زل كو

 7 ىم 0 اى اطول حالاو

 ريولا »رول ل كر رع_جرحو ياس ركبنا ظ

 تر فاندلب نح نت لب عيابلا وصي اال مزعل اذك
 عام فالك ساروعيه»ذلاقادعل لاوس الد

 درسا رع انيس ناس ل ضو ملا و فافيلح

 6 ابن اراب ياو |ارشردو لشلرع
 ١ كل حاجزا اىوعد زب كن اادافلاك

 ول هوو زج و/لاقاكول هؤغلى طقم |
 كو
 "د طا د لغو او ها

 ملف تيرحم او عفن (وارحولا د كرا يفول



 وروما اسس او لبق لاب ى' و
 معدي يار تلك و ىفنل ولو /م يانتسما و
 000 اد وعن عع فل الو امرق اهلَضاول
 اكل ماقد ومب تدي . تريلا عابتبوف ن احواض اخى عم ف
 56 ي 67 / يلا مالو اامعنسب

 201 ديز هدنعد أ يلا اديب للموعرل الاف ل وليل
 رصح ” وقر ىلع رس .ريرصعو بنر اعواد لمجر و ا

 ناورمونوارسنوامسيو غل ثلا اركعلا
 وأم : لاوس ترش قول الا طرغل سعد و الاف

 هيلا ر ىلاو مرسلا ترسو ا ,نيصظو عب لاق
 نرش, 5 موا و كس ص و انك هز حادي / لع
 لكسز الا جال تعقد لك دو م اوجريلاوذ لاهو در

 يم / لل ؟ىعد ل افول هديقلكو اري يلا عرما
 ىف عفن نبط لا ىوكد بن نسالا
 رساوزو# :رازالايلاوز كرس و /ودطم كاكا

 قة لافو روسي كيس يفد نعلاادب ل اوعو 'ق بج
 دامبل طز أ ف عاني دوج تنسين
 نط ول وز رب متصل مك ملم ملهشرش لأ اع اهرب
 159 / ناوي, تدوم هكر صالاذخإمل ءاضغل اجل

114 12 
 "ماكو
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 طقئاو دما *ٌموُرلو 6رحا عراو انو دئزلو

 مكر هوو /اعرول لا اطغس حار املدبل
 رمل و اطاادتي ون ولكي الا يسرقرصزلوم

 نإإى وع سس را هلق ارووزتن اضالازم بنا
 هبا لاند ل ضع زن ناقل
 مار ابثاال جاكت اني ىذوع حر هادي قي نك
 0 مرطب عم ةفرصو 58 دارو

 2 ء لطلب راح لهدم عم
 ربو و جيروم راع كانو ع حراخو ارب ىذمغدح او

 زكر اوس هش عواول واو در ىلع
 جراب برس اهضل (رلوق جدع تفووازعارم
 0م انك وادسلاهذف لس انوع هذ د ناكر

 هى يعول هوك حاس عريلايذو حرف ضرك
 60 .جاوأ عفر لع هن او اال واديلاد رق

 نلمس لو حتا يم مخ
 ناو تلت اغغستقو عزعان إم ات اوكعرلك
 ظ "اع مدح عر اد /دعالاو هولا كرد
 ' | قرثلوتابلاعاوالل ع ااافاننرمد ارك حالا ” "تفضل

 | اهلطضتراد حاتتولع انج فاش ىبت امهعتن اك ىو ١
 1 نكن مفك او دقوا سؤ 'قردوعف تراو

 1 كتافاتقولا ف 6 أ هله آلاو طّقف عيدحا زو



 حادي ىو ذو" احر ايا اب ىضقل اها تل اك اشبا
 27 ' لعرصاو ترض كراع اه ومس كن اك

 نا اونا ل امو تاكل عد وشل
 مكاو ماها دارس و بدلا بلال دعب لع
 ةاولولخ سا صو رو ريل دنس حربسلا# لس

 اواو لق لعمل للاجيال ابنا ف جو
 اهفاعز اراد ل اج الكب رمال الا عرش حد
 دك العيب ل اصلا صن سعر عوب و نم طل ى'

 تيبورواعزاننولن با بيب تراوبلاذلو هدام
 نصل هلع ىبو اجاب وث امس تس وهب اذكر او لس
 لص (وفدي لعاب صرالار ورد و بسس وك

 تار بول ىن اكوا يدحاسلع برسول و عدي ىف
 الخ دبعانإ | نافل لوملف رح "لاف تقل ىيصوربب
 -بسإ ةليباممتل د ارعو اد لواقع لوف
 رتل قا تدلوف نا عاب بسنل يود
 د عيبا , مف (مسما يسم تشن ىاعر يوسع دم

 موم وج تش لق كرب /“ءاعد “ل ورمل وم

 اهو قانعافرلولاى لئمالاتتاز ١ كال دول وا
 1م نس مثال داو ولو ق انعالا رسينلاو

 لطس رسل شي 4 اف رصولو عبابلا وعد
 9 ل1[ لكان [ زب ىث ول و ام 6ث هلو ماش او وس

4 !:[ 



 عيببجلم اهو اه نع ولول عالوالا# 112غ ةرنحد
 ولولا كولا زل هيبر لبر ء ُش هنا جار

 ماجد زوا جاوا امندو, مال اكوا ةاو ارنب
 كش مرعب سعد از : (و لاما دع 'عإ هاعو /
_ 00 

 ملافاع تلق تجلط درس تشر خالاعيابلا

 نوم لاف عصومي دواد
 لاق شوشل دير رج مو تنيك يلا «/ لاق ع بز

 قبناو اعماصو لا صو ا لاك ى اوم فاكو اكردعو م
 بوم ممئبصل رد حين ل ةرلابع ناك فلايوعو

 لا ءزعش دخول هزبا و مزح د عروس ئياتل اهو [ع لب
 رج نص ةؤ حوت تا نفوذ ص ناو
 ”يللادلول 1سم زل هن كلك او هرالولاواع هدم ا
 0 ار عاوز انرلو اين ناك ولا
 واع نم الغ اتاناد عويد دلولا تخوم ا

 جنم طا وزخ ادني كفو اهو 27 'ورّدو

 | 10و لاول! ى عالم
 0 لب لافلل_كايكا وعد عنب اء ينمو
 هر . معك لاعؤعر عي وار عمم

 لا الولع ءررالابيولر قا ١ ايا عداه بري هاوكو

 لذا نك ناد عثل خضر ولم دتلبخو دلت لب

 وع



 اقام العراق رج تك انا لاق طوع
 لب رشا » يعل الهرب زي ناالا ادب لعق كل يهناو ا
 لطئيال ل (زف ل يوعو ال ”ثرولادح لاف اسيا ليفي
 ردو ثراوعر اع نالك شيراءااتس/ل او ماوعدأ

 قوتبادرىف لارا ع اسم ولو مالو بديلا ر راقملاعو/مث رع عئانسالو هوي انجيلا ذو لاق
 و دار (تللررعل كلر قي عر الاوولو انما
 طنوللارارقا ع مس ميز رعءاعواف تبسم والادب
 فر اصووا لاول ورؤل رعب #فنل» اوعد عنب اك
 اكفنا ادعو /ب, وعلا مع "دان ميصزع أما
 ف زوو ول ل/اوعواذكم هس كنتو
 تشل ارك ل رمل دوصعل معو قفؤزا تاور
 ناذإمرج اطقانالاو بقلب لوالإ فكي ا فالك
 نولا رق امر ناك تلا رفا عدا ط فقد 7
 ليف ضرع او هزو ةررععلا ]يعد /لوالا
 اهب لاق مو صرنولاد نيب لاق ماعرالاىو فرس ( ءارقا
 لوئراع نب ركل اكول 0مل رلولا
 مرا اوك ع طرب ءاوفواع رب ولد عئدلا نع ع كشر وات دله دوموسوا كوالا لبس ا نما

 ميرف هةموو القاف ل بااتشاو اير نسى عدو لاقف ةزللا كد اعدل ئتمنا



 0 /المهنال اذ ىف مايناريح اها

 فض فاسلا ل ذوى ل نمو
 ملول( وعو ل 26 عني بك ىوعرلا مك 0ع

 لب عولاشي اولا عواف ندعوا كي اواو

 سبل سرعت ذب رول بسد ذل لش
 ا مرحاف تي رالازجا يكرشووعز كللرشمااذا
 م الع صح رصلا
 الع تلا و نطرح ب دال كر اح احاوجسر ارفالا

 2 | رو زلنا قاف
 هينا هاعواول ريما 700 ارو ااا تسول

 : أ وعثر هادف راك مح م ايسلصو ا
 فالك داق وع هن بطل«

 و ل

 | مالعاقفحو زعم طبشلا اهفرول عل يواو
 لطرتش/ فالك لوولا*_ غب 57و فداصب
 تدص هزفل اعجب( انمرلو هب اهالاو تك

 لوي عل سرع دنس دصرتلأ ووعد اه انجب
 نانو قد فرتص) ال اعرق ع 1 :
 6 7 لاعلان / ويف اند ماهو لالا
 ظ زب اهلل فو وكر لقب اهم هطك(ثو

 7 يامبدع لع ا مب لو ولا



 اي يع لكل مو وحد لصلل فعسو

 الد ثعيواصزل اير انك الل و مسردام دا ذكي

 ' “| رح واوا ثلياو نودذعو ,ىاازل وانك ث

 | فلا ريرواد نونا يقاز ”لاماروسد_شع

 ب نار ص دوب دو ب لص# لاو لدار /رخا ىلت
 كا نأ عريان قدننصوف ب فيك
 ملزما ىحلال عدل وث 0 تدان نسب لكك :
 تقولون اب او اضف -ىلجا دا هدد

 ل ضال ام < "نطو / ىلا رم دوا ىلع

 كسك , هالات راق اعدوق
 . زبيب قرص له لفل لاف لمؤم مرا
 "وب تبول يورك لد ردو وع مم

 فضإاع ف + 2/5 11 الملا
 شراح ا زود ديعلا ام فصلا بقت راسو 3 مر

 ظ نالطافواقناد دو ارو كثعلرقا لفض

 1 لص او و هابزلوصوَفِء تير فاو دضعل لد

 صقور اك تيب يف ماعط ذك قف عزل

 هيرو هز ينبدا بلوف بو داوم

 لاب لج بؤ لبا او 2ع

 لاياموا يتسلم زمضودو رشدي عرس
 طار ىلا طلاخ ادب با راج رتسوت ذ حس هين



 كي ىاصايبسيراب ناد ادعم حشر حلفا هيب
 لاو أرسنال ا تسر 2 لاف مب صوو

 نيناد املف.ريحواث ولا ءىعرلف اسوار قا الف
 اهتم غير اال راو ادن افاد عيسل حاصر ب
 تاقيطول/ناغل م يزلزحئف ن ]ضار تفرع
 لوكس ابق نلاقا :ثرولادحا كرار فار ار قالا
 رفا عزمه يمسه ادعبا ( وارُيشسالا بل(« صح
 اكو اهعوك ا ظفل ريو ول لكك كول رق ..زلالصتم
 ومالا اذكر بع الغاو (دفو از الفرك ى العنا

 المغول و نوقع برع دنع ديب نو تشتم
 هللا طش طلاء اثنا او لصواز
 دو لقول ان يئانب شخير اديرق اهو لطن يما
 اذا ازاي انك راه /قوطو ناسلادحتو ءافاصف
 نعل ارتص عز افولد نافل ارمرادو واس لاق

 واكضرلا نك زكر مفلا دل اق كنك كككرضش اكو زرع :ق نع رص جس
 لسوء ولو مز نسعي / ناد الفالا ضلال زل

 رع يَ هز خو اجزم ر مرار فل صفو |
 كريو ل صاصر وا و وسو حرس اف ولز بف
 عراب اولد لبد حى حو 7 ىلو هو « سقم
 بيل اهو وب ترص فل يرخال يف ليصف الا قرص
 لا عبس حالنا نبوعقتس ال كعك نيجي فرص

 مولر و



 ءلتاصع الك كاصيإب طاف تلوم بدو
 كررعى :وب دو ذهن نار اف عل 32 هي م .لنطعاو د 2

 ىرف تروال مم 5 مب رص هذخإإ و مب لاك و هتذخا#

 كاب قون طا وا هدرورسلو الو قولوا

 فلا اركب بر بد ضان لاو تمبعت

 تنقع نان الني بوفار ام سلا لع ةديزر
 يلا ارا باب ذلكم نعول علا ل ف اذا
 أقل وما فيت وهصرو (ةلطس سد

 ميري يصر لو ثيل لك
 زاط و نوبل قله يضسالاثراول ارق نب و دال
 طلو سن لش ورب ملال رتالاك لو عبي

 هديا هداف ابد ارفا صاري يع لد كرف ا
 رو ندلاهذم شي الر ماقدلاف (لطو سولو

 وةؤدصو بلر اًسرلولو هيلو سلجم الع

 هللا ارفا مصدر ولا كراسو لس سن تس لب ل كك

 ولا نيداول طزفاد لولو ةعؤرلا,نيدلاولاو
 1 عيوبها هوش# قولاد
 طوبا معدداول/ جفت افاق هور

 200 وك تع د
 درو تبطي رعد ماد ال نيبسسبر تا هوس
 0 لاش خبر فاق هوئات ايو او ثراو عمالا



 ب ضبع نيد طبل تريئئاصارفابنوب
 فضيااعر تلاع جري الودألل_2 0

 لبس اهلا اع اقر اصت

 "سبك حافتو حمام ذلك يه وز
 ناد قرلا تبو'ب بنل ورجال هي دنع و سدل اك
 يمر نعت اكوال واو عراب د ارورصو

 تلعتار ها عقل اعد اوال تال ا

 تبشر ادا دقو اطل قادرإ رقاب

 4 اج ام وة
 تارا لوهاف الاد ن4 ناب راو هر

 ضاعت واب
1000 

 دارارق'ناكلا ا نّرفاوار لوا رركوا نيقبلاو ا
 الريق ربقبلاو!قدصوتمااو' عج وا لافول
 عزي وا يآ( نورك ايتنلا ز ( قاس تعال لاف

 5 هع أد عوو ابغامف اني [كرلفف قر(لا

 2 شار قعوا فل يمتع

 ١ بل انك دان :ةاطلال يو لاعب

 احبت زاب زعزع رولا ق كر ب بحى 2
 !ُ املس و تالول"لعرضلا و |راكلا معلا ارش ناتو

 روب بجو ماع عركأب ومد اريح 5 هش ضو
 نوثلربروول م ' بعون بطلب 9 تلدلا

 ىذا



 2000 ءالطود ال دل( يلروكدف (2ي (ى ند

 ارباشد فوغ "3 لوقل رشف او درا غ
 9و العر د صلاو هى 'نفبلو لاعر قدرا ىنزلل
 ء و تلوبعو واهلا دع هاصكي صل لاتسيو /
 يرو قاظو حول صول ولو ةذحا دءهدلرا

 2000 نايعر تال صل لاله تصوو

 لرر وصول لالا الو بشلل يرش ول ل كت ىف مرد
 2 ومر تسلا يمص 0 قس بيكو

 50 وبل و هوم سوا اع ء ولو انعول

 ا ااا تءاصرونتالث لالا وحسبي بقت قف
 +ركل اع ث دو ذقن دجال وب ضقولو !. اف درس اف

 لكلا ولام معو وقوي ناار حض ِ

 وب رمل وقيل تلال غلو غل بو انعد سس
 البرت حرام هازال“
 5 /ءأ“ عا وفرص ول هانز لمدخل لد دعما ءلوج

 ردا( ١ تلا صرل و زكر تلدحا 011 رص هرع
 يندم | ىلع مابداةارعدرووا ملل

 | ناوريرشبز !لاوقال قاع ادولف
 ًارشلاو بالو قدم ديرشس ربرشس ا لوقل 2 مركتر وتس

 ىرم وال ئاعل ع ريولا قالا اج !ءارو زم اهسب
 نلف ل نال ( نانا ةدنع دهرتشسلو ل قلص



 عار رمالو اوعي مل هذ 52077
 10 الو ىو [رلاق ضصاقلاا نك رماد

 هاد ىصاهلا> الود لوخبلاو و يوب و
 والددع نار ُلعرو /لالح اخ اذ قول

 ضاق دال
 ع الا ط اسما (شسو (نَنب اناس هال /و طر و

 كاما وتمر غول يقراووس نة سرعأرلا
 ان انو رس ضاعاا سس اف بلف هاهي شس زا لذا
 نك دربه ارتست ولو الا_تلفلريل 7

 او نشل وسما
 ينو ادريوْسول ص اصو هلا لو ولاد

 07 ج[ست سرمد /وبغلا با ني)اف هيف

 لم قلصْر اه رسوم الار ع ف تر ئم الار اور نا
 يب ,اددك وجم هع

0 52/ 8 

 لسا وو 1

 رست .روياصس و ا اءاصر مكرم عة رخال ج | يلاو

 سلع للا و سوف ع9 رالو سف كدي 2
 ير ا' ذاب سلا ءاسولأ فانا اسئاع اكل عال

 ا :. عن ف ست تير : مح

 انازلا



 كو عودملاو رح اي ايو اورغصلاو ثلث لجن الا
 ىث نو دوا ارو اكد كن 'الأس "ناو فدك

 هديعادبسو سرعو وتروي دلصا رح ث راع
 وا نسكار عبو ارو نطل اوار ولأ ومب رصو اببدل بجو دع رولا بس و شسو نو ك + ىورلا عب لك زو ناك رايك يرش ب اكسو
 وا لوببوا ةولصلاب_لارنوا يطل ماقيدا دز بلو اوردر ازال ماكل خدم وركب تلم
 اكوماثئ وبري و تل ئيادوو ارثسك_ رع سرب وو دنا او يمان / ل درسسضخسا رطل ا قير طلق
 ليتل ودرج عجة د ارشل ماو ئبداتسفر ميد ضبشلاك رغنافلا نبا /ن اه يشموأو داصاالقاعدصوو امزل
 كم بدلا يشم لعادل لرش كاف د

 اهتز امرا تاوعو اص ترشسوا اعنا كاوا مانو
 0 مرجان ار درر عن دارشبلو مرار كول فاو تلبك و هدارشل ازكي بعل ةوارشساك نا وق هسصوعدملاناوا هدابشم زب يق ءاصا عادلا

 منا فزت ن هددروتوا ديسك من لع اةذارشسل
 ملو زل اول سوا ازكي م اوقرسوا بز لاوعصو و اول
 فاد اووى وا ل انوعرم اوبل ءارشمو ادررعلا انج
 هير ى انا هايا مباطعا وديك انج انسان / وا مكي



 ىلع هوتيل عمد سفد و هي دول اصوىاوأ

 راق عسي 7 كلا 2000 اوس اردو

 لب متي ات ماو رشم ارقرل وبث #0
 0 !لاباثدبر شلش 2

 2100000 ناطاود#ى كاللادرس ادن ' اها

 ناعابهشم نسعي عر "وفول نلاو م ل
 4 ىنداوشضعب ثم و لاهو دعس مس اذا

 تسولا رب سوو 1 تا مفي
 سم 2 نم /لش وعل وو مل يو وفلا و يلا يل

 عوشل اراك يي الق اع
 1 ف هو ابا
 1 ب وع

 راو هلا زينو ول يسم

 كلب مورتلاه زطالاو حائنل ا هيدحا ديرشسولف خ لفحا

 مئاموا اعلا انا ملا يدحاواح تفعل ا ثرلا'ك
 لوا ءك تشد ث لو (نعتضدطلا هم -ّةاطلاو انياو

 تلو برقا انارعال 7 اهدجا رم انقوا(ب ايصع

 ليجعل ف هذال نا ثا ضل تملا
 طالاو ل ديول ندع ل ارهل هر ىرشسول ي ده اولا لع

 طا وعلا يشد عامج باع اولاواع تدفق لاب ىنا

 ءاحجو ةدفلارغاو فلان هلا يعد رشي يشوف

 اس



2 , 
5 

1 

 لعبوا و[ وبن لاو الم ال وأو ف عسب 9 احالاو ليدل لكمال عد ناو ةدرملا رجلا عا اهلا يع ىعذ يو د هلم

 اوسلو املا دل ق ق2 و هاصق مدع لاق فلا ادههشس الط عقال عسب ماسلا هرم اوبن
 اول وداد هلثخاو وعل قس امر سرع الا تدر ب دح اضف اع ندر فوك لذ لعل رزحا و كب اذن دري لل ارسم دب قل حلك وسمر تس لو
 واوا اعاسال انابوث ارك وذل ماز و والاخ كك : ( . : ل2 و 2 اءاه/و فل يدب اشلا وال اول ىققلال ثيوللا كلبي_رضصل او نونا ووكال 20
 ماوالوفلز اال اس در ا: هم حدي امههشسريلاذ ةرصاوا

 كير لاواشأر : 2ث ريلا لو ْمَعس فررلا ث رعا
 نط دع ةوابس كر سوا ضر وا توكل صال اوضح زون طر نرش اوبل شرقي هرابتل لك نو اهيسلا بباب عئر لبى مزعا داب شسبا مس دلع وامل ارا ل او بغل د اليرع نكس وك خب داعاضتم بررعل ال
 مساع ير ل صال وقل اياعباعرفري اعد / لا جز صار تك

 وابو دعو |راقت عيت لس نأ رصالان دب (ثادحال لاب عفلاررعن حت كمن فد السيم اق اذ



 نسليرشم علاه اشعل تدارك نكر بر
 و اقوم نار خاالاقو م لفلاز انين رسموا

 كاذلو اش رباس تا لقب ارا افون ةدلما وعما

 دعو ارزق ا لاسنيوح منقل اورفال قول ةريلا
 ةابكوعاشس ل رم م معو ب عند ارشسدعبشسك

 رو عر اكره ع 2
 « وسب اضقوع بة 5 و

 0 تعا 4 ظ

 6 نوكلف هود فالس لكل وغلز اومب (مبعع
 روتي (ضضو ءاعقلا رورو يماعنادنعلا عسب ال اعوحر
 هاد زن جوع نإ و نوفساو

 1 هيض ساء ا 2 لأ ب فصل ل برع 2

 ادرس (تمض او قنتتلا اص وا
 ب هت جتر ىاد_ئضللا سصاوجر لو عيرلا
 عبر تاس اا تعور اهل مصل وسل و ثلعو

 سبوت و6 ذي صل عزعر سيم ادع كاع جس او
 الع, صو اها و ف رضلاو طققز تر ناو سلو قل غ

 قدم عونا عايز لاف عايشس
 ني نقل الاعسم اسرع عرار امانا نام

 | عبر ناز نم وقال عوار مو اشور /ىناعينبل
 لوكا مدرغل ىلا و ف ضاالاعظولا مخ دغلاو انو

 مرلأ



 لسا وورش ذلك عل دوغ الع وجرب علا لا
 هيرشي ديوس م لوفي صالا ا ورع دارس اوطاعو'
 : وجبال نضددقف نمو مجولو تطلع

 هس الد ذ للاب زغلاب اسر نفع كن اضالا دباس

 2 رفلا» اهلا دكر وعين عر دمع 17

 نير عو غن نانوذا يي سن

 بيز رم و وذا ار رول سويصق”سرطاال رب رص
 وفا َ .(ططاخ ع ماسانوو
 .تككوضن حلما أعل ءايفص ايو لع رتل
 لبان داضاو او تلا اخي بنس نم
 |[ دك دعت ادب ص لا اويوس ال(
 0 "عمل لل والار يناو دارس رول اراثا ماد

 بكا عج لعل و وخان او ءاهحاضر
 لل عياد ل يق اى دضعل عال بلو تنا قلع
 ل ا ضونلا طلو هو نم ول احاكو رم ا

 تو دصواحن رخال "د نزم يف مدع تومكرلل د
 ق نفسو زحل قبو عن عل نيدو ىلا

 دياب حا ! خب درع

 : ع اى ]دبل وبما 0 عدم ا

 2121110 ا وغلا جل اربلا



 منافق دقت /و اننياعرتصمراصو يعّقنو |

 قالا نب. تايعاضتنا مقا خدال دكا ذك 1

 ليوم هوك عيبا روع دب والي غةدنم

 000 الو بسه روالو حاجتلا

 7 سس ع

 ءدلانراب هل ىف عوير عو ا تمرس كفل ببر صخيرعو
 00 الءاطلاو ل 1

 ميز سل 1 هوو مضر ملا

 فرصاو لسا رمت لو ضف حلاص هلكوررل عي نو

 3 ” ايفا نان زيعدا الث وار هلا

 صل درالا ليلاس رلد باكو كدلا

 دلع ع طوسإعإ ل ف لارع رق اهل ا

 ىلاو طوس هدوم دهر اوذ 00

 7 »راضي صا عو وسلا و الام ضتٍاعزعٌوم

 نار افرع د بث قيراع ةطضكرع اصر نعود ور

 طقف_نضللاو مسن ل م و لفالاو

 لااوعشلام ب امسك اع ئئاص ل هازال او ء الغ عثلن اع

 نتا وفر مزال ع رضع

9 

 ' ضع ,/ ءارع

 .| عطقتراورارقاولاؤلطم |ىامضْر و راد ئعشلاو

 | اروعررعالاعلخ ناكو عين جوزرلا مدع عدلا عزوف عانس

 | ١ نم اال ملول ول ند )كول هل رك م يكد ب يدر معك عو /

 - سيشل لل املس ىلا حا
9 7 





دارفاوانييرولا عم ازلاومجب ' املا بسس انس
 

 ياسر شو ةايشس لب لاعدوك

 . لوف 16. لقب ازيكدما نوكك م 'قسافلاو

 ذوو اع نر كل ولا ا

 يضف عزاوي الهرش اقلاع ع نم

 رفاهيث اتونو م وكرار بشبو لعل خس ذخإ
 طفل اهوحدو (ل ونوع دود مالصدفعو

 ال و ءانعبب لطب القفل تول الاطرش ارجالاو

 كلف اخرلرهتإرد ولا ”رئالإ نكد لاشب

 97 او بلح لعلى اى غيل ل بادر رس دراتوكو

 إل ضاندو/كزل نيج زادرف
 غو عنودولا غل هالخو دلع ىوافالأو هني الازم

 نال وول لوقيالررلاى زراف او نسل( لعدفروولا
 ىو "بيسر طا تي نساددرفل

 لت ردك ان سوس كو ركل وثنلا لؤاو هرادوقوا

 ارق: اوابدوانعا رو امك دوز «.رمالا دب درو

 | وعل ةرماكة وعلا ل انيئدررشسو وضمن كف ا

000 

 ياش حد قم الد هلا بث ب لوي ش

 فصار خيو راش تا

 هدازلسوا» هرارفابمعح عكا -_ ِ 2 شعل

 معشر



 اتا دل اد_لطل كايرو جون اه فد
 ”هكارع نيب لمعي الو نعوازع عن مد ؤلط لالي مناف نجل نسون حنو نع يري تعيش ز الار قفل عوز الإرث ذ اكيد علف لرسوم 6 هقببزتلاو مرقد عير نم برجل اهزعالرب كل
 ضل الرسول حاشي وار بلاء نيبو بجسم

 لوا الا ضان حتما ود ا 0
 هدر د رجالا وااو فك دع نسر اقوم نا عاجالاو اء لاب انك لاخلا حاضا .| مكي صو راجاوا هذيك عفا كيس انو اشفل'زع وون خيسال دل لصوت اذ لمان ال زوي الث لسا ع_يانرل وعم ا ض اعلا بس انغ محل ميم هر وزملل هرلصل لحس فواد فاروهّيا
 بتلانلاو هرهئاهدارشس ه تلا ضافو د ونوادك
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؛ ايحا امي ىفلال و ح_بصرو لقافل ىاع د و' روث 1
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 لش. راوتولىف هضننالاع لعد ناني اد "فش ادم اعولو

 لالش اعع ضعتلال اورف ز اهنا عبق ىوتغ/ادع

 او لاعرشسو | صو و دلو كد هت فحم وضكالا

 : لااعوتيب هايس ناعوت وعز انكم

 هي ىز وعز بماذا ب سافل ع ًضحرعام بصق

 لعالكز كمال افلا نال ههعدملا ينم
 لعن لقت لعوصق ماو لاترشمن ثول كيبانل
 2 000 تالوئزرلات فؤتم/ؤا علا

 ةيالاالستلو ورمل ب ب اعلا + فقول لا ضرعب

 659 طول هات: برقاد اينو عت
 دال غيت لوك ار 127 اصاع غنم
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 كا "اليا لاحرب سالاوبو ني اح 'ارقإ
 وموال رك هيو الج امف عوجرلا م سزكك

 دافع 79 5م /خفلخ تح وزو هرأو

 « اضم مدس همن فاد ل /ىلول [ىلاراح عفا هع هرم
 لعد يرشس, ئصاقلاب نب اب اعلالاو
لك ب اقوا كربو دعبل "اريك ماو

 د

 يابت أ نللو بسد دلت ناكر م

 قبو يف بقل» فرفح ةرابذس فلو يماقأإلا
 سلا لطلاو كيلا راوولاو زير د نرشب

 لاو



 و ' تر اضم او زن( لاو بيرمؤلا ةسشلاو

 اة /الاحو ضرس اكاذ انل صا تافولاو ل ولاد

 مست هيرو و دوق دخيل ان يق لوفنل اكو

 م كناد مبان او قرر حا لو بلاس وت و

 ايست ن ادور ن القرع" داصلى وعدل عش منم

 يرو فو وح هاف وسو

 يبيلك حران ديف مءاناو رن ملل مخاد ا

 لا كرر ضموروباو سو مام
 لا | فيا نوزع ا للعوررصد مرق اد رشد
 نول 0 بز لو هزم
 فانا سوا ارو اكد كويدماول ى1 اهلى لل ار وررعشس
 انحاواكتضف هوما الح للا ثونو اراو الا
 مصروف "ركلبلو واالوسن ا لامو تمذ تول ا( و

 مل وو ردلاب ونال( اص دوا ادا نو
 هر اك مزح ا بندار شم دعا نزعت نال د

 هل (ز لما هلم اهغ وع اوتبكو ةدارشسلع
 0 رونا الا مقلا اعاتب تك نمر وكن الاانا مد مرسال اد لصالأبلا
 107 وا زيطر هين
 اولرع و نالكزب/ الق ىصاعل اب ابابا عابس اذاو

 لو اوبن وقل اداب زا ورعع 2 (لعراوو خه

| «| 



 نشا بوتككل او ان لالوعوإك انشا ركلانن

 قيس ناشف سل سين مرا سد ب 0
 «ةاس تلو لاكز ار ف نوب ا هزوجر اذ اشكل او
 بتتكيزباضاغلإ ف نوط شاول اعف تشك
 9تسكيذلا واهلا نعنع اهيل دلاومرشسلاو ا

 00 ل( وطلاب ىطاعتلا مسرب باش
 9-1 'و اهي زعنت ناو ب نكن لذ الل بكب

 ا م 7-3 ليلو بلددص' 0 5

 كا 4 0 7 كصاو
 ويانا اصلا وزهسانكت (و ايسر /ع فري هو
 لباسم ةثللا او انش قشولاو لاجل وراؤلاو
 واثر ار وعم برس يخش

 ابان ىفوالامارتغ الرف ارارةع روش طتس يا

 تق ويف تم وعوا مافرطاقرل دنس فالك نان يف

 قزق تقو ول اشو عمر ف ةنب رع
 ةيصخل“ نااثط وا شلارك دبرابإ نبق هتسر نشل اف
 قريع هافونز اماوعر كمت درس عيف رم

 وادا داب ضيق فا نك ةقوتسلاي هي عم

 دصل (ولف رص هدرا فلااعاز ىف هنسالا وا نع
 يف اركي دالع وعزم (ل (هنفرنن ندر ذل جوعد ١ تحج الم

 | هدييرس



 ل ظ

 لبلاك امكن ارتست // هون 'ن درر ظ

 ءرشساع ةليبلا ماقالت و عتاد ايسر اع"

 ظ 5 لعوب انسب ثور باد رلاداراو و
 221 هزخاؤنااشن ابيل مج ع يواكلاو
 . اوةدصرشرب تر لاو توشوب تلج م عيزل ات

 لاثب لاق دو ملم تلبس تلف تاس
 2 زار لا بعهد غش يراوا تس ئعدوميزبإ ادب

 ل ولا نبى مسالة لوالد ادي ملا
 رايز عرغو او روع ولو ضردومرتس
 6 1 هوعرا_ضاذدخ الع .زجبس# ل  ولاخا ههنا

 علوم وااو د ضحي بز عب
 لف الرا لعقد صنم انوا وعل ل تيصوو
 لال حقل قدس مازات ٠ نوع ام امرك

 قو ول موك لع كوتلا اوتو عال
 دم مو لدعرصلزول طتسيو فضا
 عسا جارر وسو و حان بلا ه عببا عج بع
 دمع عا امك( ا خا ءامروبل ار رع رلصاو ضاعن ع(
 انو .مياوتول عي زاو د علو ع تشمل عل لنص

 مش درسا او يول اون ساو ننشد

 اقف درا زج رضاه مودعو# صول اكمل عشر
 دلال مرا بكب ضدي ملجم و



 | ريف كسك خلع ب ىطف طق دار ومر طي
 4 زال معيوف قيما دفل ماو هس قدضو
 دعت لايم كنزا دزلو ال وعيون صواك بسس

 هراوعداد قف كم معطغلات بأ تصر اهوا لات فدزبل
 حب انك اضكو (نوكرفاو ((طوطقو هزخا

 اعلا لص ع ارناروو ول (شلا قولا لبني ى
 اطر شسو تع عاقلئالاص دعاوا د بسك طابو

 اهتاطناكول دو نرجو ديو توفدع
 ا اممو مج بع خا اوجد اوسع

 "سيفا لاثا»تاييثييف لوا و

 ةدعركر زف قش فاما عا ولك ف بح اصينعل نصح
 قو اككزافا ل تيار رفا
 يل وما دحب طن ت ايار برسما

 وويس رم تيسر م بضل

 : كوالا دعب اورد ا/اعادع نواب رسولا

 [1/ عسي الا رار نر تحف ماقلا

 ١ | فولد افلطمرمواهءاذن اوعو اار اهني ر ااوعرايَقن
 ا 0و د ودرعورت لور 2 نعثر ا 2

 ولو رعو تول عاشر اهبل اربي ىتح معنا

 : 0 ابضا م 2 داروصر رع ورولو

 براولا عسر 6و دجأن اعواو ثم و ارولو لعيب
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 06 نمادعاب لطم و الزم يوموإ بي قلاوا

 زقل حالا وعصتش منا طق داك ىذ بلقلو تعكر ك

 لانوس ود اق قو زا كدممح
 دور رب اصرمالاىرلا اوم جلا اوك 5 قيقرلااو

 لد لست ؤل اهو 20 اووا لحكم

 رب دوام موقف كري لل وب طمس مسيار وصاو

 سسكس غاب سس ن6 اذ اداب فورزا

 ماس ل دالاس رس نسسروكا الن_وضا و ثرلو

 كيف وت الاشا ناو ناسا لول
 ظ رم ومحو حرف عرق العجيو

 ناو ديلا عزخا ثيدتلا اس ف قصر زارا

 تسع ع 21 ايلي نزلا زحا ضرع اض

 د راق رعب اضرم لابس كلم ع

 ن لوالسضاو ومارو شوب وب مشو
 نامي( دخان و لاما راش 0

 هد كرف ادرج وع زغسو وعون سسغ

 .. لل طلغل واع ا

 امام كابا
 اك راصاو اراد ايشعاول لد هلاك قاف ملو
 70 ورم الابر فاشب مدح (ىعد 06 571

 لاول حلا قدما نس ررعلاف را (ئاو منديل لعق



 لك ا اتت ووجع 1 يصار ْ
 2 46 ع رس عب ا رغعل فورس

 1 "للا يدر ست

 وتحفيز ظاولو دوب اهي خبو اء لا وا
 انعولو تحرز ف امين احا قتتلادحاد لع ت افق
 1 ١ كلذ وراووم (ضعبانب نواس ف تاياوغاتعواا

 لاو اباوع تؤد اغسل كو ءأ ولعاذب دانسحا
 كلا اكو انباديز مك لاكش ررع روت 011 ول

 2 لغاسوارو/ ريغ ءا]نتوال بع واببع ليوا

 اناصنابا اياصولا تبسس انك اشر بلوا ةرج مدا
 22 ضلو طل اوسع كا ئلازمج

 5 نيف لولان يع مسرول هنو ل اهط'
 كو زادكم كثيصو /ْرْو الرو هوو لاما

 رولا قارغتسم عد يام (صولا نول

 0 -صصوملا :لئافانو فيراو ٌبعو --

 اصول دع اهكم ب صول زول اري صوخات
 مساع ى د زلال 10 ع

 هلع زف '( تور ايل امد عل هند دريك الا

 تطرعا يسالول 7-3 ادعسوا كر وى نع

 و غ6 7( ىحب دع ناك بص وو هرج عم

0 ومر او مدع درع ل كك تىصو سل عزو ,
 : 0 

 لجو

 ظ 1



 7 اا الوزغ د

 ارلالو» هاد ين علان يتذل )سلس (زعالا

 لنا ن وقار بل ةش دش نر رهان ل٠ 'ةرثر ايسر قع
 كقراأ ناددنف درماوونرربكى الا ب صزمالو اييبص

 ظ ناد اكسو ريعزمال هللا اهفاضا وا كا الاد ل
 «رباطقنعز مالو يول ل !فاصاؤ اانا ىد فكر

 ل و لش ع درو (إ وبذل طيس وسرول (اويث ب ثانا
 لوبقالو يال وم خصوص ت اءازاالا ليال ركع

 را عل ارع عوجرلال ور ول ومرت

 توني ا صول يفر يزي وا سورعحان عشانا
 بى اك يبارك زو ان« ندد

 أ, ترسوا ,تصوركا دل( 0000 رضوا 1

 لف ا يودارنف ٠ اك ارا لوقو اولدو ا مخ
 قر او نالملواو ودير - -تيصو ئِرلاد ا

 تشاو اصولو ملاكي وال رقد ًيسلالف ناكولد

 مل يلا يروا موت يصوم ليش
 واق نبا بم تصد وازؤاف الك زون اهتم
 حافلا :ىؤر ا للز قثعاو املس يناس وادع وا
 تالا ستلعب الوسلا ؟لشا و

 21 ”ضرعل فج ثلنلقاصويصولا مهتحا
 الار منع 4 يصوم هام دك يو( ا و صولا



 ا ىئابلاق شلك يخ مربع قانا رّيصولا ا

 لونان لا 20 :

 مضاد الو ولو عر اع دعو فيو هلع الك ظ ْ

 عل م ذرعد ذلك ناهض رب ثلثاف ونيك ]
 ظ فدك وصار كلو ثيل ءاصل ناب
 ١ رايااسدمعالا رز ثدنلاة يلا وان و ملول »|

 الات عب برع هس ظ

 مهر د شيل كر 247 «ثكيو ير ردعاج

 و سا وغ/كيهرؤالاو تفك ها نم
 ٌكلبف لاما ةلمبب نع 4 صد ككل ىو
 0 عا رم 0 امم

 فالك ربوع در سس 2

 ثلطب ”ثرولا جمد عيوني دبع لك كش
 010 ملاك ير 'صوااذا

 0 هرهيرعال وكلش ل ولو نيب فد اف اوك

 ولو الشو لل أب يصخولو ابراج اررلا 7
 مثلس ميرانرسم ولو ثا” لمي دوا

 محب انو 00 كلّ ول و يقل امل هالو لغو ١

 نوال ب هع لم فلا وتب كلن ووا دونك
 يتاح تلاهقناتبن لاول هن حز ارز



 دوال كاعطسزاركر تلا طق زل سولو
 هيلز لدار فعاذ لو (,شدصا لو اتي لب ف نز لو

 و ارو اضل وا صولات رومؤق ولون 1
 ناك صول وسو د2 وو هل لنعرف »نم
 مهقفوبر م كين ىصوا د راو ت سرك اهني لاق
 3 ال و يغير سولو ثوصررع لام كلل
 ال و عع س هان ذل طلت بف لبا

 دي لاب ره اعقل قايزم ا ثد ع

 6 ار نيكس اوغلو وهدد
 اورس_فلحا ءاةغلو دير كلن ول و باص ار ايناارل د

 0 اقبل اعواد
 نام يفك انف انما تضنةودل يف ثار
  كدنلاو مو نه ك2لتلا ل ا( د ص هوو شت ليد

 مو وفك أ ةلرواقايلاد اول زعرعم
 2 ارو / ا اصولا_ر اىصالف لش موعلإ و

 [ يس ل هكا
 و 0 زنا وعدو راع كر :او -اورقأ
 | ةيشيراول ا او اضل وا ؛راول فل(

 لكان افنان اثنا تيارا
 ديا وعن رولا اى بو عاض لا

 وو ريحا يحل ى (لدق ارلا كس 'و تلد



 مشل نقلا [/نز عوف حلاو عمب يف اثنا ظ

 ١ بسر و باسل
 هر مولا ومو صولا باس افرق شامر م

 "بنل نفل ةافاا ف6 ةهفلفلاو

 يقلد عل ريب لارو و ا

 مول ديزلاب يصوم اترلو بص تلا عقر يب اديصوب
 ظ طل فلوو ل وب و ناب د صولات وم
 ظ تلواو /انبنس اذن ث تل اااه الاو_:دشلازم

 ءاومولورو برونو در صول (لوبق رقد م سقل ب
 ركل عوقب سولت ومش ولو فدل اويقل اول وذ

 ' 0 امرعل ضل قبولا باب

 لطم شن نم لولي للا ضال ىف تول لاو
 ملسإ و ( اد قاع او زم هور ازا

 | قنعل ند وح زو قتعاف ىناح اف تدل نم امو
 مظتع مف قو واروع مب دزعو اوس كيو جو

 بلو ف ”ليطالافصل الولف ضار راك نعي

 وضرول حيز بك نويل جست امرل _صل 1

 002 ول ؛ ثرلس يزل وعو اال كده عا

 ممن اولاوادص, صرف ثير ولاو زوعو صتعرز

 3 دا ءاوعن وعرب بيوا شيز يضل االادي الأرب

 تالهوربح و زوص و قا زيعوعر ع دير
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 صولا ج وج م ا سس مع سل ب ٠ حسم ول ل ملل نإ ام ل

 قس وقتل اعد مول عنو تب نعلم
 «فلارد/ل جل اقف مال هانا كر و تام
 مع رول | يش اهرخرصو درة عبدو كارا لأ عا راو

 نافل اهنا فاال'ل ضو اوس دنع ىوق زرع
 . ظ مانع سر اىئالل هيصول اب قل * فلدولا نع مرزيع
 7 ىارحم ,(راوزو سا فدد و هو رقاو ير قا

 لي اوما قدلا ف بول م2 ىو نص ادعاصك
 نيلاغو يف قه اور و نالاعو ناعزوفرل ء'د

 ذاع ابوتس/ زج عوضا يرق نسا ص ضاو
 خو ءلدارس محض ىدركه ابصاو ل وعصر

 لبا ل لاو 7 دار البي او مسمر صرت ار اكح بم

 لباد باسيل حو مصرح و هول ا و تدب

 اهنروت نم اهاذاال ا عدل ءلو اشبال اسس امتي
 را فدو هو رار هر ولالا لو ان ديد دل هد

 "راو عاشو ميزابغت نالف ين رانإ د ليش
 اوصخأز ارب او مرولوو مهند مارا وان

 مسي ازا الاكواب صنف نالفوبد مة فلانا
 تييراو واقل او وم ةثس (ال'ل واشف زف و ا ليش

 ا لطب لو فنعو نوصل وصوا مم الح
 ظ مت وفق لعل سررل لخدبو لايك منيب نال
 ويلا يبل در (ريصول 'ب دان ةءالوإض ابراو هدرسريماد تعم 2



 دس

 0 تو رو ١ و -ِ

 سس ص اح م مصع وصم ص ص جس 2 وح ومع لمع مصل مسا جب مه ل مس م اس

5 5 

3 
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 لو اهنا ةنيوص هزم و ا, ىنكسو دير نصول
 هيلا ارمالاواراس'ت يس امش تجر ا
 يو ع ' وللا#بلو ةايابموا النا المعبد

 ' طوعل وصول و سحول ةولثو لوك طع و رشد نص
 عطول اكسل مضل ا صولا بل و ةظرولا لا
 00 ”رارلاو ا

 رو لب ومب نومي الا هاا نسمعل عج 2
 ْ رولا نر بالا لفالا شد رم جلا تدب زج

 م د سنس ةزكازعال و ٌممحسو سريع نرى اجرىصوا

 بحاصل أوي رأيا لن («/وعوم اما دسم لدواء ك

 عند دنس ع شو مرينا ءاصل اول د تلا

 6 عرجكومب زال هسسمجو ل الغل عل هن
 نا زب ل ولت ثادق ١ تاه ناهس م ريو

 -0 تسرع كعب ثيحب اءارعضرف أ
 | الوان امن وماتسق ذي( لارربل د دل وو رزغ

 اور جاد كلام مزكرو سمو اد مكى صو /

 ١ ل بتل ين سوو د/رررلقلو اسم اوك
ْ 

 نايس تكيلقل نالق ون انقل لش تيصو ا

 ١ غل نافول تسمع د ازرع تعب ٠ زر اص

 ٠ 00 نييمحم



 صعب درع فعل ااا قانا هثرادنع و ادذع ظ
 لاقل ا كوي دذ و ل6 ةيعدافطم اع
 صم ار ص و ولا مسد ءااصو ىف رس اكف لاو

 اشروغلو ها ذاتك ادعوك
 ىو اًسورولامحوتخم امي لانك (م/ تدح

 ناو لفالاو د 0ع سلا“ :

 ذهن أ ليك مع در اع رعد هدد لف وصوم انشن

 مبعو اذ بع لاو هللا وصخ عش زا هدر

 و جسدت و هول ضاع الن قساؤو ار فاكو ١
 راع ' قبو درعه مص ارم مانقكن عرج لا !راعنص

 . | شرا راطندبا لك اول مدع د زتنسا/ سيخ "ىلا دقي
 لفطلادباما د ووو مرا 7
 -و دهس وول 222 بوشر قاع رن سياالا ف

 ناو باص اوسا ع جد ضل ا 34 و ل ييرعم أ
 دفعا ام نا ىيرعا نا
 لوك ايف 6 (نعااّضو ماس دا
 هعشسمو يقل ولا شياب ل ازعنب لق لع
 صول عت يغ ةثردو نعتمد صد صد نصد

 لمحو اروع عاف !ىاع نوحي الك
 اكاهنل عقل اع هد مجري الفال, ومب اهلادلوض نع
 ممل الا رو كورلا و مس ف طق دايمن
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